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  مقدمة
 
  

  " علبة املكياج واملراية مها أهم شئ يف شنطيت "� 
  

�ر �ت ���ص 	��ة ���ت ������������رة ����� أ	د ا���

� �د إ�� �ظر�م�ا��# م "���  ، ��	��ة ا��� � و�و


	 ا���ل وا����"#  ا�زا���وم  !! ا��ً ��اااااااا�ر 

  !!!!!!! ططططططـــــــ�ـــــــ� ا���ل وا��ورة&ز$�� 

ھ#  أ*�	ت()��� وا��# �رده م ا�زا��� "# 	�&�ت 

زي �ون ، ا�( ���س ا�(و	دة ��&(�ل ��د ا����ت 

  ....... ، إ�4وا�23�ة ا�)�ون و	&م ا�1ف 

"# (و�� ��� ھوس ا����ت�� �3وف و��3�ن �ده � �

���ل ���ل ��7 �(���ت ا�&(�ل ا6و، ���ج ا���س وا�(


س ا�"��ل  ا���ت ��3�ن ، �را� 
�در وا�ب ���

	
 !!!!! ا�����

���"��ل ا��رأة *()	ط���ً ��دش 
�در 
��ر إن  � 

	()* 	
�� ،وا��رأةأز��
��ط �� ،ا�ز
ن �ب� و�طر

  
٤  

�# إ	�� "# ا�)*ر ا�:ر�ب ا� ..ا��د
د .ف�, ..و��ن 
 ا1ذواق "�� ا��2ت �و 	7ا�)*ر ا��# ����3ن "�� ، 

(3# "# طر�ق  (�طرة �#"، �ل ��ت  �2س دا�ل
ا�	��رة و وا�ر�# ا� دم �(&�راة(ر<وم ��� (و	د 

 "# �*ر�� ده  أ*�� ا�&(�ل؛  "�و/	ا�"ا�((?ل "# 

	 �"�و*	 �ن ا�1
�ء ا���د
	 ( *ور ��7�� ا�

�� ا�����(ن أ(�  ا(��ت ا�&(�ل ،" د ت ا��# �و ا(
   !!!�Bرھ� "�# ��رج *2وف ا�&(�Aت 

  

�  ���C> أي ��تو�و #أ�23 ��"	 �  " �ن د�و�
ا�2<�ن أو ھ�ون ا6&���ت (�	*رة ��ن ، "  �� ��ت

��ل أو ا�3وز ا��# (�D) #3 ا�طر	� >Eأو ا�ط م ا
و ا��ظ�رة ا�3(س أو ا���م أا��3ط� وا�1<�<ور�ز 

Eا�دھب أو ا�(��ب أب أو ا����<ز <وروا �ة وا�<�<�
  .. وھ�ذا ... 

  

(	دش ھ�<:رب �(� �)رف إن  و*��3ن �ده �
�/رات (ن ا�(*ر�� ا�<وق واردات 	&م.� 


ل�"7 �3
�ر ١٨   ��G ا�
 !!!! �٢٠١٣�م  �Aل "�



  
٥  

�Bر ،  	�� ��<وردهده �س ا��# إ �3
�ر ١٨ ����

  !!!!!!!!!! ا�*��D ا�(	�#
  

 �ا�)�ت إن ا�&(�ل �Aص ا���س  .. .���ن ر
 "�ورة ط�ق ا�1ل"���رة �ن إن ا���ت Eزم �ون 

 (ن ((?�� ()��� أو (:��� ()��� أو (ذ�)� ()���

 وا9/�ءة وا��(ر ا����
رات أ�/ل &�������

 وا���: ا��د *�3
�ت �ن ��ھ�ك ، وا��وو�وب

ط�D ��3�ن ھ�و;
ر وا����رة ��  !!! �ده *ور
  
  

  كده يا بنات ؟؟ب أقنعكممني  �
  إن ربنا خلقنا علشان نبقىقال مني  �

 "نس؟؟؟و فالنة من فالنة أ "كررةخ م!!!  
  

..  " ا����2 ا���
�  �3"��ل" ��7 )��وا �)رف  �

�)�ون ؟؟ ا�&(�ل �)�# إ�� &(�ل �&د �)رف )��وا 
.. )�ون ا���2ز�ون وا��ت وا�(&Aت ، (ش �ا�	 � �

�  ا�"��ل ا�دا
م ا��
����� ��ن .�ك أ�داً 3  �ش 
   .. أو ��.كأو ��3ك 

  
٦  

  !مش غيرانة ؟؟؟
  

  

�ول ����� ..أنا بنت .. مش هنضحك على بعض  : ��ت 
ومفيش ..  ى بنت فى الدنيا نفسها تبقى جميلةوأ

 ستايل والموضةحد يقدر يقول غير إن اللبس اال
الحاجات دي .. الشياكة األكسيسوريز ووالميكب و

وطبعًا .. خلي أي بنت أمورة وجميلة هي اللي بت
إنها متعارضة تماما كويس نا عارفة أالحاجات دي 

إيه وألبس بس أعمل .. صحمع مفهوم الحجاب ال
!! نفسي أكون جميلة زي كل البنات ؟؟أنا ! ؟؟إيه 

وأصحابي دايمًا بيقولولي إنتي مش غيرانة من فالنة 
 زميلتنا ؟؟؟ ده كل البنات بيغيروا من جمالها

  !!!ولبسها وبيتحاكوا بيها 
االستايل أنا فعًال بغير من بنات كتير لبسهم 

ومكياجهم بيخليهم قمرات وبحاول أقلدهم ومع 
نا نفسي أثق أ!!! ذلك برده مش ببقى جميلة زيهم 

  ..!!!نى جميلة فعًال إفي نفسي وأبقى حاسة 
   !!!يه بس ؟؟؟ييييييييييييييييييييييييييييييييييييأعمل إ

  
٧  

أ��د �ل ��ت �2<�� � 7 أ&(ل  ..أوEً   :�و�ك ھ �
  .. و��ن.. ��� ��ت "# ا�د

  

  وجهة نظرك ؟؟؟؟ منإيه هو اجلمال 
  ؟؟اللي بنحدد عليها درجات اجلمال ؟وإيه هي املقاييس 

  

� ��ر (ن ا���س ��) د إن ا�&(�ل ����������P<ف �
ً اااااا�Bط (� Q3 وده (ر�ط ����3ل " ط 1ن ..  (�

ا�"��ل "(��� .. اا ااااااا�ل �� *ور ��ر &داا�&(
 ..  "ا���3  أو ا�".دي

 

Cھم E Q3زم ، " ا�&(�ل "# ا��3ل�و ھ���م �ن و �
�ف (ن �3ص ��)�# ..  "�? �.� " ��)ر"� إ���
Aف أذواق ا��3ر و�دم و&ود وده �R ..6ر �

  ..( ���س (	ددة �� 

�  ��
3و"���   #
3	 "داً ((�ن 	�&� إ��" ..

..  *�د
	�� 	د ��# �3و"..  ���و�	�Bرك �3و"�� 


@	�Bر�م �3و"�� . !!  

  
٨  

ا��#  �ظر7ا��# ��3وف ���� و��  *
�7و�ل وا	د �� 
ا��# ���ءاً ����  ذو)7، و��  (	دش ھ� در �:�رھ� ��

أ<س  �)ض وده �ظراً �6Aف ؛ �� ـّ�م ا�&(�ل
و�ظر� ا��3*�� ا���&�  �3ص وط�)��ل و*ور 

�ط��)�ن $�� 7� و	!  
  

"�# ،  )��ت ا�"��ل3ِ �َ ( �ـ و��3�ن �ده (� ُ�<(7 �
 ��)>��رة ���	 * ����� 	
�. 2��*��3ن 


�	 وھ �� :  
  

 ")يف رأي البعض(   )الجسدي(ملكات الجمال "
 

  ..�ظر� ا���*� 	د "��� ��وا�ل " �E
و�ن ھ�� 
راء ا���ددة �  ا���م *23 ا��(ف ا��د
د وا1

  !!�"��ل ا���3  ا

ل ا��# (	دش � در ���ف ���� أ(� �� أ�# ا�&(� �
و��3�ن �ده ا��3*�� ،  ""��ل ا�ط�G وا�روح"�و "

�و�	 �ن ا�"�
Gا�(	�و�� �� 7 "# أ�Bب ا1و��ت �� 



  
٩  

وھو ده ا�&(�ل ا�	 � # .. �� ����ف ��� 	د ��دراً (�و
  : 1ن ا�&(�ل ا�&<دي (�(� ��ن "�و.. �&د

�  �  .. ( �ك�زا@ل  �  .. �.
  

  .. يبقى جمال الجوهر والروح والرقي بالفكر.. ولكن  �
  ..يستمر مع ا-رأة مهما تقدم بها العمر وده اللي ب

  

 
 

و���  ��وف �(م ا�د�ور ��ط�2 ���ود  �
 G@ول.. �  ا��و/وع ده ا�را�
 I 7��ر  :  

  

��� �3وة و .��رة و أ��ل *��� ن 
ُ أ�ل ��ة �ب [ 
  :ؤال ھوو��ن ا�. ..و  ..و ..��	 و ��3	 "��ل و�

  ؟؟�� ھو ا�"��ل ؟
  ؟؟؟؟��ر وا��ر
م وا�روج وا���لھل ھو ا��ودرة وا1

ھل ھو �ون ا���ر وطو�7 و��ل ا�.ر
�	 و���س 
�ن ؟ ھل ا�"��ل �؟؟؟ ��
ط ا�و.طا��در و.

  ؟؟؟؟�ظ�رة و��رو�	 و��ط	 و"ز�	 و


ل ��� ذ�ك .. �,.ف  -�
  ..ا��رأة 

  
١٠  


ر ا��رأة �  ����� "�   .. ����3ل �.���
	
ر.��� �ول �  ا�3ون و   .. "ا���ر"  ا����	 ا�

  !!!!..ا����ه وا��
ن 
  


ل ��� �
ن ا�"��ل 
��ن ر.�7 *23 ا�و"7 و أ�
� 73
��ن �ل أ�.2 و، ا���واة و��ر.م وا���ط 

ن /G أ�7 .وف 
ذوب .�*	 أو دھ�نط(ء و ھذا
و"7 "�2 إو.وف 
�ول  !!..رأ.�� �ت ا���ء 

�و�
3�1ن �ل �� ، ق رَ ��د أول �و"	 �ن ا��َ  "
  !!!! �ن ا���رج ���7 ��ن د
�وراً 

  

 7�.ر*�ن �� ..  زا@3	��  �2 ا�".م و ���.�

ر �ن Nوا�و"7 ا�"�
ل  .. ول ��ل ووOدةأ

�وع �ن ا�"��ل إO ھ  ��  ا���ط
G ا�د)
�	 ا��3وةو

��د E ره
P ً�
"
  ..!!ا�����رة  �G ا��ود و در

  

�ود وا�����رة و���ً أ �/
  �
�دو ا�"��ل ا���
ذا إ،  
  �
��ل ا���
�  ھو "��ل ا�"و !!��ن ھ��ك "��ل ��

  ..ح ط��رة ا�روا����
	 و�(وة ا�."�
� و

  
١١  

���ر��	 وا��ودة و 	/�
ا����ن وھو ا���س ا��
.. ا���س ا���
�	  ،�س ا�"�
3	 ا�� وھ ..�و�	 ا1و

*�	 ا�3.�ن و*�	 ا�
د و*�	 ا��3ب  ..ا���	 در"�ت و
وا��3ق .. و���3 در"�ت �3"��ل  .. ا��
�ل *�	و

 ،وا�ط�G ا���ور ا��3
م ا��.��Q ، ا�ط
ب ا���
د 

ط	 .�ا�روح ا�����	 و ،وا��طرة ا��ر
�	 ا�

  ..3"��ل ا���
�  ��ل ھذه �(�Q  ..ا��.�.	 
  

��Eو� 	�
�راوغ  نٍ �@� ط�G )�سٍ "7 "�
ل وي )

ث ؟؟؟��!!!  

���ط�G  �3وء���.�ت ا�و.ط وا��3ب ��ي )
�	 أو �
  !!؟؟؟  ��دا�و

ي )
�	 ����3ه ا��ر"�ن وا�3.�ن 
�طر ���.م أو�
  !!!؟؟؟؟؟ نا��طراو

��رو�	ي أو�� 	�
�� *�ل  )�
و"د  O؟؟؟؟؟؟!!!  
  

  

�ظر إ�
�� �ن ��م *23 "��ل ا�راة أ�Uذا أردت  )

�����3كا�
�� إ��� ا�ظر و، �ك �  ـ��
رى ��ذا 

�
  !!ورـوراء ا�د

  
١٢  

  

���3ك �رأه أن *3
ك " �ب�ِ "  ���رأة�  ًOأو  ،
7�����م أن )�ل..  ;(�7 إ�2 �ظرا� دون و 23* 

  ] !�/�و�7
  

  
 

و
�ول أ�د ا1د��ء �  �(م أروع *ن ا�"��ل  �
 �
  : ا���

  

و�دى ا��درة *23  رھون ��Eز"���َ ا�"��ل [ 
�  ا��  أو ا�"��د أو ا�3�ظ	  وا�ب ا�"��لا���ف "

�  أ*
ن ا���ظر و*�73 ه رW ن .ِ ��ُ و
َ  ،أو ا����ن 
7���
ره و�دى ا��درة *23 ا��� 	�
  .. وطر

  

�ف ا�"�.
3
ا7 ا�د����و�"ل �ـِ ���ل ��ص �	" 

 ُ

ن و�� �ت ا��ظر و��ف و"�ر إ�(�.Y وھذا �� �

�3���	 وا���ل وا�"��ل ا���
�  ھو �ورة .. ا���س 

 	�
ا�.3
م وا�روح ا���
	 ا����
	 ا�ط ُ ل ا�ُ�.ن ـ Y��

، أو  ���Z3َ أن ;َ  ُ رهــــــــوب ا�ظــــ��  *
ـ.  ،  �ھر و



  
١٣  

 ِ.E 	
ر ا�1@دة وا1��س دون أن ور.م ��.�ت "���
�Uذا ���ت ا�روح "�
3	 ط�.ت  .. دري أو ��ر

ُ ����م ا�� 
ون ا���س اـ*  � ���د��Q وا. ُ�� ِ� َ� 	
��د رى �  3ك  ،�واطن "��ل .�ر ا��3ب  )�

� Oــا��ورة إ
   . . لــل "�
 

�
�ب ا���س ��"��ل �ج *23 رأس إ�.�ن ط
ب 
�7 ا���س�

روا �
7  و O7 أ*��2 أ"�رھم �"��ل ط�
�Q �و�
�ء ،  �
�ً ،  إO �ل "�
ل�
��د أن  2و�
  ] !�".د را�ل

  

  
  

�  	
 �إ�Aزم �)رف " ..أ�ر و*��3ن ��3م �وا)�

&(�ل  ��ط�ظر ��&(�ل ��7 إ�� )ظم ��"# ز(���� ، ا�(ُ 

وده ��1� أ*�	�� ����3ن ،  وا�(ظ�ر ا���ر&# ا��3ل

 (&(و�� "�� �	�م� �#ا� �و/	وا� ا1ز
�ء *��م"# 


ن�ُ "<(7 �ـ (� �ُ  إ�7 	و�وا ((ن ا��$��ن (ن���" 

  

  
١٤  

E ا��رأة" �رون"  Eد"إ.""  َ� EEإ �ن ��ون  أ*�

	3
أو ،  وأ�وا��م إ�دا���م ����� �)ر�ون إ;راء و.

	��3� Gط�� �ط��م ا�<�)A"ورة �   أو ، "# أ�

�)� <ِ  ABفأو ��7  "# ا���2ز�ون أو ا�*	ف إ*(ن

رو�&�� � ���()!!  
  

رك ا��وم وا�)�� "# �P<ف �إ� Oزم ��رفو � 

 �ون وراء ��?واو،  وا���ل 	وا��� 	ا��/
3 ا����ب

	(�� (� �ن ا��ظر �:ض ا�&<م و&(�ل ا�)�ون 

 ا�"��ل Eردوا�،  <�(�� �ريأ ()��# (ن �7?ا1

 �ديا1 ا�"��ل و�.روا ا�و) !  

  

  
  
  
  
  

  
١٥  

  :وأ�� *�
زك .�E  ��.ك  �
  

�ري ��ا���ر&#  &(���� ��3�ن ��ت ��رھ� ا��# 
 و3�� #"أو �(ش  	�وب 3و�� ط�)��� (?Aً  �و..  " ط

 ..(رض أ?ر ��7 &(����  أي أو رق	 	*��� أو

�ري�
ش ھ
ط
ق �
  !!؟؟؟؟؟؟؟؟ �ده ��د ���ھ� 
  

  

  

�ري ��&(���� ا���ر&#  ��3�ن ��ت إ��ر ا��# 
�)د (� �زول �ر�ق ا�&(�ل ده ���)3رة وا�)ود .. " ط 

  !!!؟؟؟؟ �ش ھ
زھق ����
  

�ري ��&(���� ا���ر&#  ��3�ن ��ت إ��ر ا��# 
ھ
��ر �  �
ن ت ���� أ&(ل (��� �و 3�ف ��.. " ط 


ن �
�م ؟؟؟؟� 	

ل ����

�م و)3�7 ھ�!!!  
  

�ري ��&(���� ا���ر&#  ��3�ن ��ت إ��ر ا��# 
��ر 3و�� "# و�)د (�  �)د ا�	(ل وا�وEدة.. " ط 

ھ
�ون إ�.�.7 ا�<ن و�ط2# 3()� &(���� ا�&<دي 
"�ھ�� ؟؟؟؟؟؟؟ 7
  !!!إ

  
١٦  

�ر ��
وط
ب  ��"��ل ط�� ن*��3 ��ت أ�� ا�3  ھ
و���ء  ��ورو*	 ���
و*��� و�
�ءھ�  ��أ�()

 ، ��رو�� 7و�ل 
وم ،  ز
دھ ����ل 
وم �ر�


زداد ��ر إ��7 ور�
�	 در�7 وأم  ���
� 	�
�ر
،  ھ�و
وم �� �ون �  ا���.
ن �ن *�ر ..أوOده 

�

ون ا���ر
ن �"��ل رو� ��ھ
�ون ھو ������ 


�دم أو�
زول  ا�3  *�ره �� ..    
   

  .. الغالية يا أختيف �
   !"Barbie " الزم تتيقني إنك مش

  

إ�# (ش 	�&� ..  "*رو.	 ���	"إ�# (ش أ�وه  �

ر(#و�)د�ن  3و�� ���� ��)ب ��3�� 	�و #�ا�و !!! 

#إ �	�كو رو	ك �	بو � �ك �	ب�&د ھ ��	�ك� 

 �3لو �3رك و�ون �ت &<(ك( �< �ن ا��ظر �Nض

  !!! 	وا&�ك��و�ك و



  
١٧  

  

،  ة وتافهةسطحي تكوين متقبليشف �
وتفكريك  كمهّ كلويكون حمور حياتك و

  !!ة املوض علىستايل وإ تكوينإزاي 
  
 ���ش �)  ض()رو "�ود
ل" أو "���
��ن" �و�#

2رج �ص ا���س 3�ن�� "�ر���"# 3ري  وو��D و

  !!!و�ت (� �	�وا "��� 
  

�  # ا���رج(ن  &(�ل وإط�ر &<د (ش #�إ�� أ�

" روح" و" ��س"�)�# ..  " 	ـ��ـ.ـإ�"  إ�# ، و" ط

  ... "���ون" و ""وھر" و
  

 ١٥أو  ١٠(ش ( *ر ��7 �� أ�# و&(��ك  �

��� "ا�(2روض  و�)د �ده، <�� "# "رة ا��3�ب" 


	  "أ*�	# و ز# و�&ّ  ��ر# "# ا�<ن�1ك ���


	 ا�"��ل�)� ".. !!  

  
١٨  

وا�	�(� (ن  �بو�ن ھ�� ���ت ��3.3	 ا��" �

3ر�)� "# اA>6م "# "
د
 "# "اP�1وي ا�"��ب �

2����� أ?��ء ا�(رأة #��)&Eا #" D) "# وا�)(ل ا�(&

���ط�� �2� �ذلو�َ  م دّ و�ُ  �)(ل "إ�.���ً " ��ون ا�(�

�دم ?�رُ  إ(رأة E،  �\�ر�ن> دم (2���� و� 7�� 

Rتوا1 �ر�نا�ر�� !  

  

  " :و�طق ا��"�ب " )�ل ���ب ��ب  �
  

 ا�"��ب �"ب *23 ��1.�س )�@�	 ا��"�ب �3.�	[ 

 إظ��ر ����Q ا��رأة ".د �ن ا���دي و ا��د� 


� �  وا����وي ا9�.��  ا�"��ب���� ، 	�
��� 

��� ا��رأة �ظ�ر ، وإ�رازه *���3 إظ��رھ   �"�

����"�ب ا��.�3	 23* G� �وا"�	 �  �U�.��	 ا��"

�ذ�ك ور.ل ، ذ�ر �وا"�	 �  �O 2P�E، إ�.�ن 

�ول ا�ر"ل إ�2 ر.��	 7� ��
� :  

  
١٩  

 ��وك سZ أ�َ  أن دون و*�3ك ��رك �
ك أ��طب


ده و�Eذ ، ا�ر"ل )
�	 �ن �ذ�ك �ر�G ، وھواك� 

�7ر
� و�ون ، ا���رة .��ء إ�2 ا���وة �راPن �ن 

 ، I د
ن �د�	 �  در�7 ور�
�	 ، ا1رض *��رة � 

�7 )د �ون و�ذ�ك���ر ر�
G ر.��  ��(م �ط.
 

7�   .. ا�ر�
�	 ا9�.��
	 ا��
م 


7 نأ 
درك ا��"�ب �3.�	 �  ���ق وا���Eل� 	
�; 


ن ا��.�واة�
زھ� O وا�ر"ل ا��رأة 
� �,ن *�7، 

 "�ءت ا�ر"ل، دون ا���	 و ���ز
�	 ا��ت ا��راة


	 ا1���م��� ��3روق �را*
	 ا��9
	 وا��را@G ا�ر

�
�
	ا�ط ،����
�  �3
 أ��ط	 �  ��\�ر ����� �ل �

 دون ، �U�.�ن إ�.�ن ا���ء 
/�ن ��� ا�
و�
	 ا��
�ة

�ط �� ا��()	 ھذه 
�وب أن�
 ��� در��ت" إ�2 

	
  ] "ا���
	 ا���وا�
  

  ناسبةم اجتماعية بيئةيوفر  الصحيح ظاهراً وباطناً احلجابف �
  املفاتن إظهار يف والتنافس لاالبتذا على طهروال العفة فيها تغلبت

  
٢٠  

� � 	
��Nا�  
� أ�..  

(A و� ���كر ��وّ ا��#  &(�لا�ھو  ا���
�  "���ك

 إ�  �در�	 �
�ة� وا���ؤل وا1(ل ��	ب� رو	ك

 "# دورك #"ر) كإ� "���ك .. �
�� و"ودك ���2

ھو  "���ك..  و(&()ك أ<رك 	��ة و"# ، 	��ك

 "���ك.. ا�� #  ���ك ا�*�"#و كوذا ك�3*� &(�ل

(D آ�ر �2س  Eإ أ�داً  �ذ�ل E �#ا� ا�رو	# ا�&(�لھو 

ك��	 #" ..  
  

  

 أعماق يف وجودم يا أخيت فاجلمال �
وإحنا اللي نقدر  ،مننا  إنسان كل ودواخل

وساعتها  نا،يلاحو حاجةكل  على نعكسه
 كده نكونوب ، شيء كل يف اجلمالهنشوف 

  ..يقياحلق معناها "اجلمال" كلمة منحنا
  
  
  
  

  

  



  
٢١  

 

�  ً�
��P..  3ت ا�3   ا����
ر �ن ا�N��ول أ�� �

ل و��ط
ن �
ن ا..�O ك أب
�م ��

ن ��
.. و*�

  : ھ��و���
  

  

   ،،،،بالعكس ،
  !فروض تشفقي عليهم مش تغريي منهمنيت املإ
  ، معقول بتغريي من بنت بتعصي ربنابقى  �

    !!!؟؟؟ونفسك تبقي عاصية هللا زيها 
  !!!؟معقول ؟؟؟

  

�  #ده إ�# ا�(2روض 23 # ����� و	(دي �� أ�

  !..ر��� إ�� ��"��# ((� ھ# "�� (ن ا�()*�� 

  !!�Q وO 1 ؟؟؟

  !�ري :ِ و..وض �3ري ر��� ��7 �)(� ����# ا�(2ر


ريN�1ك إ�<��� و&وا�# (3��ر زي  آه ا���روض 

  :و��ن ا�<ؤال ا1ھم ھو.. �ل ا��3ر 


را�	 �ن �
ن ؟;  ��  !ھ

  
٢٢  

�    : ا.�E  ��.ك �ده 
� أ�
  

  ؟؟مF اللي ا-فروض أغC منها
  

  :وأ�� ھ.�Eك  �
  

ك ��طوة  إ�  �ش ;
را�	 ����ن �ل ��ت .
�ك�ن ر�أ�ر و)ر�ت 
���رك و���2  ك �  ؟؟؟؟..

  

�7  �ش ;
را�	 ���ن �ل ��ت ر��� أ�ر��� ���ظ �
  ا��ر
م و��ت �ن أھل ا��رآن أھل I و���7 ؟؟

  


را�	�ش  �;  Q"�ب ا���ا� 	.�O ت���ن �ل 
�7 ر��� و
ر/�ه�"�ب أ���ت ا��ؤ��
ن �
  ؟ا�3  

  

�ن �ل ��ت ر��� رز)�� �.ن  �ش ;
را�	 �

ن 
دي I.�"دة   ا����	 و��ت وھ�  ؟؟؟؟.. 

  

نفسك تبقي زيهم وربنا يجمعك  مش �
  !؟؟؟ جنة الخلد بهم يف

  
٢٣  

  

  ؟؟؟؟؟
� أ�  *23 ��.ك  �ش ;
را�	 �

  *23 *ر/ك و�ر�ك ؟؟؟ ;
را�	�ش  �

�ل ؟؟؟؟ �ش ;
را�	 ��  *23 زوج ا��.
  

�س ا��و/	 ، أأ�د  �� 	.�O ت���� ���ت ���
 ��3"وزي "وزك :�����ص *23  ر/  ��� 


�.7 ز
ك �د ةوا�دO؟؟ ه  

  !!!ر/�ش ط���ً �� 1 : )��تا���ت 

3)��ت وردّ  ��:  

  !!!ريك يابنيت اللي ماترضيهوش لنفسك ماترضيهوش لغ

.. ولكن يف محلها .. فالغCة شئ محمود ومطلوب جدًا  �

  ..فكوني غيورة 

  ..ولكن فيما يرضي ربك حبيبك ويقربك منه 
  

  

  
٢٤  

  !!!مش باللبس .. أصًال 
  

  

�ول �����صًال أ.. نتو فاهمين غلط إلألسف   : ��ت 
.. أبدًا.. للبس وال بالحجاب التدين وااللتزام مش با

حنا عمالين ليل نهار إ .. خالقالدين المعاملة واأل
الدين  أساسوالحجاب وسايبين  اللبس عننتكلم 

خالق أهم من اللبس األ اللي هو مكارم األخالق
والدليل إن كلنا شايفين محجبات .. ن مرةومليوو

ومنقبات على عينك يا تاجر بيعملوا بالوي سودا ، 
البسين ضيق ولكن وبنات تانية مش محجبات و

  !!قهم ميختلفش عليها اتنين الخأمحترمين و
سف الناس بقت تنخدع بالمظاهر وبقت تدور على لأل

بديهات وأنا بلبس ! هرالمظهر وتسيب الجو
بس الحمد هللا محترمة وأخالقي كل  واسترتشات

  !!الناس بتحلف بيها 



  
٢٥  

�ول ����� 	
��علـى فكـرة بقى مش   : و��ت 
! !! رهامش بالظ!!!  بامش بالحج !!!باللبس 

و اللبس  قالخألاه م حاجهأ..   قااااخالألاوضوع بالم
بتبقى محجبة والبسة عباية  !! بدًاأمش مقياس 

 سدال ومنتقبة ولكن تصرفاتها سيئة جدًاإو
  !! هابيعلم أيه واهللا إومعرفش بتعمل 

وبحط ميك أب آه وبكلم هو لبسي ضيق آه أ انأو
قى خالوالد آه بس عمري ما عملت حاجة غلط وأ

.. الق خركزوا في األ !!!!!!!! ار فيهكل بيشالك
 ودلوقتي.. %  ١٠٠خالق واأل%  ٠زمان الحجاب كان 

  !! %١خالق األو% ٩٩الحجاب 
ن المهم هو إعلى من صغري مي ربتني أنا أو

الروح مش حجاب الجسد وعلشان كده حجاب 
بغض النظر أنا البسة ضيق أو خالقي كويسة أ

  !!!قصير مش مهم 

  
٢٦  

دين القشور والمظاهر ونسيب فبالش ناخد من ال
نتو إو خالقيًاأاألمة بتحتضر  !!! المضمونالجوهر و

!!!! الحجاب واللبس  لسه عمالين تتكلموا عن
الدين .. خالق والمعامالت في األبقى ركزوا 
مش اللبس والصالة والصوم ..  والجوهر المعاملة

  ..!!! دي والحاجات الشكلية
  

    :وأ�� ھرد وأ)ول  �
  

� ًEأو ..  Q3 زم �)رف إن د�ن .. و��ل �لE
��ن (D �)ض .. "*��دات و����(ت"اA>Eم د�ن Eا

��ضا�)��دات وا�()�(Aت ..  G� ن
�Oس  ا�أ< �ھ(
�داً أو�
���ش 
���3وا *ن ��ض ا�د�ن   .. #�(�

���A (ش أ�2)ش وا	د �ون ���د� �و�<� و��ن �(
و�<� ���A �أو�ذ�ك (��2)ش وا	د �ون .. �و�<� 

ا�)��دات وا�()�(Aت .. و��ن ���د� (ش �و�<� 
��ن ���(�وا �)ض و�ل 	�&� "��م �ؤدي �	<�ن Eا

  ..ده أ.�س *�د�� ..ا�1رى

  
٢٧  

ا�د��ة وا�)�(�ء إ�ك 3��2� إن  ��*وص ..?����ً  �

�ده �? �ش �A� !! Qق (ش (ر�ز�ن ��7 ا1
  ..)�ً اااااااط(إ
  


ن �وا����3ء ��(ق ا1ت و������(ا�د*�ة ��
 ا�*Aةزي (�(�ن ���)��دات و�ذ�ك  ..ا ااااااا"د

و��ن .. و�ل أ(ور ا�د�ن ا�	&�ب وا� رآن ووا�*وم 

/ا�ن �ر �� �و�# 	�<� إ G "�ب ا��(ة وزي�ا�
�إE �ن ا�(وا��D إن (	دش ����م �رض )دا�ك 

وده زي (� �و��� (ش .. �Aق ا1 دي وإ��م (�(��ن
�*  ً �)�)# ھ�A# إا��ت و ��2��7<ك ��# واد .. �

��ل ا�)�(�ء  �طبوا����3ت وا� ااف ا�دروسااااOااااآ
  .."# ا�د�ن وأھ(���وا�()�(Aت �Aق وا�د��ة �ن ا1

  

�  ً إن "�� (	&��ت 	&�ب  �(و�وع����<��  .. ?��?�
� ��)(�وا و��)(�وا وأ��A�م <�$� &داااااا* ..

ا�ِد
ن ھو ا�3  .. �����1ص �ش ُ�ّ"	 *23 ا�ِد
ن 
  ..ُ�ّ"	 *23 ا���1ص 

  
٢٨  

 #�(� 2� 2
ردوا "ا��
ب 
� أ��ا���1ص ا�23 
  ..�ش �2 ا��"�ب ��.7 ��ن ا��
ب  ، "ا��"�ب

  

 أ��A�م (<�(�نا�(&(و�� (ن �)�# �و ��د��  �

��2 ا9 اااااااااااااااا<�$� &د
 .(م ده ��"	 و��	


�7و
  !!؟؟؟؟؟؟ ( �.
  

�� 7 �ده  �# و��)(ل و��)(لوا	د ��*��د�� �و و -

ب ا��(ة و���ل ( 
و�ل ا��7 ��*�وا و	�3ن .�

 G؟؟؟ا�"وا�!!  
  

-  a	�� د <رق وھو	س و�و وا
��ول ا��_ �ش �و
   !!!!؟؟؟؟ أ�.ن و���G ا��_

  ..!1 ط���ً : ا�"واب ����
  

�ل "$� "��� ا��و�س و"��� وزي (� �� ول دا�(�ً إن  �
 �د�ور �(ل 	�& (ش ()�7 إن ..�P(ً �.. ا�و	ش 

�  ..(ش �و�<�ن  ة�Bط �� 7 �ل ا�د��ر* 1 E؟؟و  


<دال أو �(�ر إ��7 ا��# �E<�ن  ���ظ�ط 	��س ا����
زام أو أي 	د 3���2ن "�� <(ت ا6 أو ا�(� ��ت�..  



  
٢٩  

  

ناس ملتزمة فى لبسها ولكن  يهن فمش معنى إ �
إنها تبقى مقياس أخالقها سيئة وتصرفاتها غلط 

  ه كل الناس ا-لتزمة يف لبسهاعلينقيس 
  

ول د�ن ا�(	&�� 	&�ب *� دي "# ا1و�) �
Rوا ���ر .. �ر إ�<��  ��
 ..  ��
 .. �ش ���و�	


د أ�ط�ءھ� وإ��� ���ش ���2 إ��� أ�طEت إ��� �
��2 ا���
�س !!   

  

ليه وعلى اجلانب اآلخر ، .. طيب  �
، مبننظرش للنماذج الكويسة وخنليها املقياس 

 ول إن فيه حمجبات حجاب صح أخالقهمونق
  ؟لتزام ختلي طوب األرض حيترمهم وحيب اإل

  
 ؟فقط الجانب السلبي ليه دايمًا بنركز الضوء على �

 بنركز الضوء على خطأ أي شخص  ليه دايما
  !!الدين ونقف عنده ونمسك فيه ؟؟ له سمت

  

  
٣٠  

� ول (� ھو "� ����ول ��رر أ�ط�ء�� ھل ��3�ن �

")�دي �ذا  وا�(� و"�A� ا�(�ز(� زم	A" 7ن ا�(�
  !!؟؟	�� �(�ن إإ��� �)(ل � 7 

  

������� (��ظرش ��(و�وع (ن زاو�� ط�ب  � 


�و� ول ��د �:���م ا��3ط�ن ..  �و�واإ��م *23 ا1)ل 
��	�و�وا  �م��� …�2<�م (رات أ�د :���م     .. (رة 
وھم �3ر (ش (A$�� و��:�طوا زي أي 	د "# .. 

  …ور��� � �ل (��م و�:2ر ��م أ�ط�$�م .. ا�د��� 

رى إ��� ����ول ز
�م � �
  ؟؟؟ ھل 
  


د ا1و��� ا���س ط�ب  ����س�ط�ء �3�3ز�
ن  

و<����ن ا��3ر ا��7  ر��� ()ظم 	���م �Bط "7 ، 

�3ق �Bط <واء �ن &�ل أو �ن �(د �و��دش 

  !!!!؟؟*3
�م ؟؟
  

 ��
  ً)P�..  ًدى &دا�إ ��E دة	ول ن وا ��ق  �>
*رف �Bط �2�ظ و	3� أ�� �� ول ��دى .. أو ��>

  
٣١  

إ�(� �و وا	دة (� �� 	*ل (ش ����� �وم ،  #ھ(� 


"(و�ف و	ش زى ده � ول  أي()�ھ� ���G"  7��
  !!!!����<وه  #ا�� �ب وا��

  

��:�ط <واء  أي إ�.�ن�(� ��A# إ���  ا���روض �
ط7 ���ول ���Q ;�3 7 ��ن (�زم أو �Bر (�زم 

��ب ��7 � ��ك وآدي : (ش � ول    .. و�.�*ده
  !!ا�(	&��ت وا�(� ��ت 

  

)�(ل (D �3ص  ���ط��س ��9آه ���ن  �� �)�
رى (�� (� E ?م �، ��دو ���� <(ت ا�د�ن وا�6زام

2ق (D ده�..  ����� ر<(�� *ورة إ��	س <��
وده .. 	ط(ت (D (و�ف (�  و�)د�ن���3ص ده 

ت ا�د
ن �
7 و�3��ه �ْ د و"ود .َ �,.ف 1��� ��"ر
�ورة " 1*23 �راب ا�د
ن ور.��� �  د��;�� 

	
  !!���3ص ده  " �(@�

  

  
٣٢  

�ط
م  �� 	��� 	

()  أر/�وط���ً ا��
ط�ن ھ�� 
  ..!!!ز�
ن ��3م �  �ورة ا���ص ده �ورة ا��3

ز (��د$�  *� و��ن ا��# "�ھم�ن إ1�7 
�3م ؛ (ش ھ
..  � ھو �2<� ()رض ���طCوإ� ..�ل ��  آدم �ط�ء 

ز ، �ف (و�ف زي �ده أذا 	*ل إ�� إو��رده (ش ھ
  ..(��د$� 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



  
٣٣  

    :را�)�ً  �
  

  ؟؟؟خالق أهم من احلجاب ؟؟بتقويل األليه 
  

  !!؟؟؟ني همخالق واحلجاب مليه ميبقاش األ �
ملتزمني يف نفس الوقت  ليه متكونش أخالقنا كويسة و

  ؟؟  جاب الشرعي الصحباحل
  !!؟؟؟؟هل ده شئ صعب أو مستحيل ؟؟

  
  

أ��A�� (ش �و�<� (ش دة (	&�� �س و&ود وا	 و
bب *� و و�# ��د��7 ر�ـ*� إ�ك (��<�ش 	&

  !!اA�1ق أھم 

�ررإ��ر� ي�  �ده �
رك 3وما�  ;3طك و; 23*!  

ن حد اعش احق ربنيف  يرش تقصمينفع �
رغريك قص!  

  


"زأش ��روض إن ا��وف �ن ر���وا����..  ��
 

و�<� �ون �ا�(2روض إن ا��# أ��A�� �)�#   إ
7؟
 ..�رده ���ف (ن ر��� و(�ز(� ���	&�ب ا�3ر�# 

  
٣٤  

�ون ���ف و�ذ�ك ا��# (�ز(� ���	&�ب ا�3ر #�


اO �ده�.. ��A�� �و�<� أ(ن ر��� و�ون �ن *�د 
��  ..ن ر
��ّ �ُ  �ر

  

  :�ونھ .. 	د�����  ��ل ا��و/وع �و و/���  �
  

  اربن ارضـ= ق الـأخ+ اب ـحج �
   احق ربنيف  تقصC) = ق خالمفيش أ+ (اب صح حج

  احق ربنيف  تقصC= ) اب صحمفيش حج+ (أخالق 
  

  !! �	ق ر�� #" "��  *�را�	���ن  #�)�7 "

  !!؟؟؟ و*�ت

  
  
  
  
  
  
 

 

  
٣٥  

�  ً�>)��:  ��	 ��و/وع ا��ظ�ر وا�"وھر .���..  

  .. "قواعد " ة امسها الزم نتفق األول إن فيه حاجف
  .. للقواعد دي  "استثناءات "حاجة امسها وفيه 

  

�ول  �����
��  ا���*دة :            
  

  ]كل إناء ينضح بما فيه  [
 

�  " 7
� ��� Q/�
ااازم اااااا
��  Oاااا:  "�ل إ��ء 

"����ت و���ءاً ���� ،  ..
دل *23 ا���طن ا�ظ�ھر 

���D د ده ��أ ،(ظ�رھ� و��<��"# ا�(	ر(� ا�(�ز(� 

	ب ر��� (ن أ��A�� ا��و�<� و(ن إ��� (ن &واھ� �

���  ..دي ا���*دة ھ  ..  و���زة ر
  

و�)(ل  	&�ب *��E<�  ة� � 7 �و � ��� وا	د(أ �

�ش ھ  دي و ..�ده ا.P��ء ..  �	�&�ت (ش �و�<

�داً أا���*دة ..  

  

  
٣٦  

  

�و�  ا��ظ�ر �ش ��م
� أ�   ھ.�Eكو ��  3��
:  
  

  ؟وأمرك باجلوهرلي أمرك باملظهر هو مني ال�
 

 

�  ���  ؟؟؟..*� .. ر
  ..<(�� (ظ�ر و&وھر �� 7 (�2ش 	�&� � 7 ا 


ن �Oزم ���ذھم أ1ن اOو ���  ..وا�ر �ن ر
 

  

  ..يا أختي ا-ظهر والجوهر وجهان لعملة واحدة  �
  

 انعكاسإال هو ومظهرك ما يعين لبسك  �
ألخالقك ولصالتك جلوهرك ولقلبك و

  ...مك وإميانك كله ولصيا
  

�(� ا�ن4�3 اA>6م ��ل  � c �)	ر �:  
  
  

 ]	�ذ�ك  ��ن،  إذا ���ت ا1*��ل ا�ظ�ھرة ا�وا"

ُ  ، �( ���ص �� �  ا��3ب �ن ا9
��ن Zو�ر �G ���ل 

 ُم ا1*��ل �دَ ا9
��ن ا�وا"ب ا�ذي �  ا��3ب، أن 
	�   ] ا�ظ�ھرة ا�وا"



  
٣٧  

  : ر	(� c ا�3�ط�#d  ا6(�م و� ول �
  

 د�
لٌ *23 �� �  ا���طن ا1*��لُ ا�ظ�ھرةُ �  ا��رع[

ً ��رِ ، �Uذا ��ن ا�ظ�ھُر �ُ  �� ً��
�م *23 �ِ �ُ ، أو �.
   ] ا���طن �ذ�ك

  

�� ")Aً  �وا�)(��  ..����ظ�ر وا�"وھر �(ز��ن  �
 #و*�� �)�# �و ا< �م ا���طن ..  *�3
	 )3بأ�

�ً أوو"�ذ�ك م ا�ظ�ھر �< ا� �ب ھ�	�ل �
��" ..  

و���#  �وط�� �(ن &وه ���2 أ�ول أ��� D2�� 7 "�ل 
ا�ط�$)�ت  ��3 ���(<�(�تأر"ض أأ��ض و(ن �ره 

  !!!!؟؟؟ �ر���

�  1 ً���  ..ااااااا)�ً 
���ش إط(ااااااا�.. ط
  

 ..ن ا���س (ش ( ��سإ ول (	دش �و��3�ن �ده  �

ھ  ..  �(�ن ( ��س و�صو .. ��
�س ط���ااااا ..1
��� ا��Q ؟ا���"���رف ��
ن ;
ر � ؟؟؟.�3	 

� �(� "�� و(� �	و�� �وزي (� �و��� إن �ل إ��ء ��
  .. ������7 ا�&وارح ا� �ب �ظ�ر 

  

  
٣٨  

مر أعصيه يف أومر أيف  ربناطيع أمينفعش يا أخيت ف �
  !!!!ألنه مش على مزاجي ومش على املوضة  تاين

 

 

<ن �)�# زي (� ���# (ؤ(ن ��f و&واه ��ر و	ُ  �
زام ���	&�ب  
ظ�ر *23 ا�"وارحEزم  ه��ق ، د�E��
 �(ن �)�د �(�ز ��� �*2�ت ا��# �3و"�# و��ل اا�*

  .. �&د ��# (<�(إ

 ( و�ش إ�ك ���<ك ده(	�(ش ����# وأ�� و �

Oزم  ....و��ن  أ��Aك (ش �و�<� أو (ش (	ر(� ،
�س ا���س ا�3  ھو ده ا�3�س  ..�,.ف ��رف إن  �

ن �ش ��ر�!!!!  

  


ن "داً ا�3  ھوھ��  �
��3ك �(م أ�د ا����ب ا���د

�ول� :  

  


ر[ أ�� �س .. ھ��ر/�   "داً  أ�� *�رف إن ��س �
�"�ب  �.	�و �����ش O ا���ت *ن ��.  ��وف إن

����"�ب ��ھ  �ُ  ي�37 ز���ص �ش ھ�ون �ُ  	�3

  !ا��ص �م ده

  
٣٩  

�G  �د�� ��ت ا��م �  ا�"���	أ
�م ا��.�د وا�/
�ع 
*23 ا����ت و����ب �رف إ��� ��� �ل ھ�ّ و "	3ّ ا��ِ "
���.م ا����ت �و*
ن و،  ���:  

��ت ��ر�	 � .. ��
�  ....ودي �3��ش د*وة 


ش��  !! ھد���ودي ��2  .. و��ت *�
زة 

 ً���ا1ول  ���لھو ا� ا��(مو ا��� وطر
�	  ا�3�سوط
�ك  .. وا�1
ر
�ع��2 و.�       �ن ا��(م ا���/  

 ) 	.�O ت��� ���

� *م ���.	 �م و O  ب وھ���
3�س *ر
�ن وھ  ��ر�	 ����ت  ���
�ش �و
.	 و

�ك �"د ..  ! ) "دا
...  


ن ا� 7 ��ضن �
آه إأ�� ���ك .
���ت �ش �و
روا وراه ، و.
3�.وا وا.G أو ���ب *��3ن 
�

�س ���
	 �  ا���رع  �دعو��ن �2 �و ھ  �
�� ا�
ن ����ر *23 و�.�دھ� �ُ   
�و��� 3ل ا��ش �

���
�ن وا�دة ��ر�	 �س *�دي �دي أ�.ن  �
 ��
ري 
�رج *3�
�س 
�3  ا�3  �� � 	.�O


G د�
�م ود
��مو/ن ا����ب و� 	
���!! [  

  
٤٠  

  

و��ن !! أ�� (ش �	�م ����# وE ��7 د��ك و �
 ورا��س ��س ���
	 ده ��دش 
�در 
��ر إن 


�توا�����
ن ا��و/	 �Nت وا��)P��  ، س �ش��
 _�� 23* 	
��م و)دو�م و.�	 ���
� ����د �

  !! وزو"�7 أ���ت ا��ؤ��
ن
  

ك وأ�ك  ..�ش �(�  �رده وده  ��
�ده �(م �
  .. <أم ا��ؤ��
ن ا�.
دة *�@�	  و)رة *
�ك 

  

  

أ�� د��ت ِ�<وة  ، "# 2<�ره ر	(� c روى ا� رط�# �
،  ?��ب ر��ق و����ن �# c ����ر��$3� أم ا�(ؤ(��ن   ��7

  : ر�# c ����" ��ت 
  

فليس هذا بثياب ا-ؤمنات ، إن كنتنَّ مؤمناٍت ( 
  ) وإن كنتنَّ غC مؤمنات فَتمتَّعن به

  

�روس ����� �(�ٌر ر��ٌق  ر�# c �����ت ����� د�ِ اُ و�
  :23َ�ف، " ��ت

  

  )! تلبس هذا  لم تؤمن بسورة النور امرأة( 
 



  
٤١  

���7 �2<ك د�و�# وإ�# �E<� ���زك � 7 أ��  �
أو أي ��س ا��2<ت  أو ا�در�ل وأا��دي وا���ط�ون 

	����  ��7 د��#و ،(��2)ش ��ون 	&�ب 3ر�# 

  ، < �دة ��$3�ا�<���ك 

 �
















  !7 ؟؟؟رى ھ�و�ك إ
  

  : �و )��3كو -

 "مؤمنة فليس هذا بلباس املؤمنات إن كنت  
مؤمنة فتمتعي به  غري وإن كنت"  

  

�ري�
�ر
ن ا�واد3ك �  ؟
  

  ؟؟؟إيه ساعتها ؟؟؟ ييا ترى هتختار ����
  

ك ��
�  �
�
7 و�  ��زي (� �Bر ا�(ؤ(��ن  
)وا و(ش ھ�((�م ا�Rرة زي (� ر��� ��ل ���م )��:  

  

وَن َكَما ُكُلَيَتَمتَُّعوَن َوَيأ َوالَِّذيَن َكَفُروا  (

  ١٢:(	(د )ًوى َلُهْم َوالنَّاُر َمث  ْنَعاُمُكُل األَتأ

  
٤٢  

  

�ري  ���و�  �ؤ��	 �"دوE ھ  ّ�:    ري ��<ك و

 ؟؟؟و��<# ��س ا�(ؤ(��ت ا�*� ؟
 

  ؟؟ يهييييهتختاري إيا ترى �
  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
٤٣  

ا��# � ول أ�� ��<# ��ق آه �س أ��A#  : د<�ً <� �

و(��رم ، أ	<ن (ن أي وا	دة �E<� 	&�ب 3ر�# 

  : �و����ھأھم (ن (��وووون 	&�ب ،  اA�1ق ��دي
  

  !!ا��"�ب �Q  �,.ف إ�  �ش ��ھ�	
  

  !..!أخالق  ألن احلجاب أصالً
  

7 "�
G ا�1(ق �

ن ط�
��ل � Q"�ب ا���ا�
  ..ا��.�	 وا�����(ت 

  


�ون �"��ك ��م و���ل وزى �� ر��� ھو  � ���
ھ� أ�ر و���2 وا�د ��ن ھ
�ره �را7 و
���ق ���

��2 أ�(ق وO 1..���ك أ"�ل ���� ��را�ل *��3ن
  ؟
  

� ����ك �ظرة �.رة �ن ا�زو"	 ا�3  ��� �"��  
��ل �
�ل و���� 	.� �ل ��"	��رت �  ا�.ن و��

 ّ�"��2 .. ه �ش )�درة ر"G �3وة ز
ك دو�ر��3 

   أ�(ق وO 1 ؟؟

  
٤٤  

 

� �
��ك ��ب و.�*د
7 *23 ط�*	   ��� �"��

Nض ��ره و 7�U� �����2 أ�(ق ... 
��ظ )3�7 ر


   وO 1 ؟؟

�ك .��ر ا���وات وا9��(ل  ��"��  ��� ���  �
��2 أ�(ق ..  *23 ا���	 �"�Gو.�*دي ا�ا�1	 

1 O؟؟ و   

  

�و�  ".�ك و"���ك ا�3  ر��� أ*ط�ھم  � ���

��2 أ�(ق ..  ���	 دي�  وأ�رك ���ظ ا1أ���	 �

  وO 1 ؟؟

  
  

   قكــــل دي أخال �

 !!وال مش أخالق ؟؟؟
 

 
  



  
٤٥  

زام ���	&�ب  ��Eم �ن ا��ده �Bر إ��� �(� ��

��م ا�*	�� ا�3ر�# �� ��	h" رم �ن�أھم ��ق (ن (�

�3م *ن  ..، ����م �ن �ج اA�1ق ���� اA�1ق ��:  
  

        اءاءاءاءــــخلق الحيخلق الحيخلق الحيخلق الحي
  

 

�  �  :)�ل *�7  � ا��
�ء ا�3  ا��

  )حلياءاوخلُق اإلسالم ،  إن لكل دين خلُقًا (
  � ا��1��#	ّ<�

  

��ق ��� "# ـــــــ<Aم ��Aق ا6أ &(D � �)�# ا���#

��7 ا6طAق ��ق وأ�ظم أھم وا	د ��3�ن ��ون 

و�و (��ش "�� �Bر ا�	د�ث ده �و	ده ..  ا��
�ءوھو 

 �و��ن "��  ..��ن �2��� �"# "�ل ��ق ا�	��ء وأھ(�

� ����ا�ر�ط "�ل ا�	��ء وأھ(�� و"# �ر ����أ	�د�ث 

  ..��ن ا�د�ن وا�	��ء 

  
٤٦  

  : � (��� �ول ا���# �

ع ففإذا ر ، مجيعاًنا رِـُاحلياء واإلميان ق(
أحدمها ر) ع اآلخرف   		#*��ا��1 �  

  

  اإلميان واحلياء متالزمان يعين  �
  !ان من غريحياءمفيش إميو

  

  

�  ً ���ل ا�	��ء و(ن أروع ا1	�د�ث أ�" #" :  
  

فذُكر  �كنا مع النيب  ( :��ل  ��ن �رة �ن إ��س 
ياء من ـاحل ، يا رسول اهللا :، فقالوا عنده احلياء

#  )"هـلن كـو الديـل هـب" : � فقال ؟؟ينالد��ا��1 �		*  
 

 

"�� �2ظ ،  "ا��
�ء ھو ا�د
ن �73 " 3و"# ؟؟  �
� وأ�ر *را	� (ن �ده ؟؟�<�	�ن ر�# !!! أو

�� أ��ر �..  وا�<ر ا�ذي �	ب ا�	��ءا�	�# ا��ر�م 
  �  :���ل  �ا��

يـر، حيِي عز وجل هاللَّ نَّإ(ِ تـس يباءَاحلَ حت يالسور (  

  
٤٧  

 

    " ةاــــاحلي "  من مشتقيا أخيت   " اءـــاحلي " ولفظ  �
  

  .. ميت بال حياةهو إنسان  من غري حياءيعين اإلنسان 
  

 
قُ�� �ءوا��
[  :ر	(� c  ��ل ا6(�م ا�ن ا� �م � 


�ة �.ب و*23 .. �
�� �� أ*زّ  وھو ا��
�ة �ن� 


�ون ، ا��3ب 7
 �ن ا��
�ء و)3	 .. ا��
�ء 3�ُُق )وة �

  ] وا�روح ا��3ب �وت

� �� َ�ـ
Yت ِ�
7 َ�ـَ
�ء O َ�ن�[   :ر	(� c  و��ل أ�

 � �
� Wا\ِ�رة �  َ��ِ ّ  ، ا�د ! [  

  
 

� &)ل �ر�و ..�  ا���ت  طرة�ِ أ�(ً ا��
�ء �ـ3ُق و �
 ]و�
�ء إ
��ن،  �
�ء �طرة[ :��(<�م وا�(<�(� 	��$�ن 

	��ء ا�6(�ن "2# 	��ء ا�2طرة ��ر ، وإن  ��عhذا "، 
�	 و ..��ن أ�ل �2)�ً (ن 	��ء ا�6(�ن 
��ن ا���

�� E ��*م  !!!!!!ا��
�ءآن  /�عا���رى إذا ��>

  !!!��j<�ن وE وا�# وE رادع وE زا&ر 

  
٤٨  

  :��ل  �و��3�ن �ده ا���# 
  

    ] فاصنع ما شئت إذا مل تستحِ [ �
  رواه ا����ري 

  
 

 (�2ش ��أ*�� ا��# ُ<�ِب (�� ا�	��ء "��6<�ن  �

ز
د .. رادع �رد�� وE زا&ر �ز&ره � 7�ل "رأ


��ل �ل ا�3  ھو *�
زه و�دون أد�2 ذرة �"ل �  !!!و
  

  
  

	��ء ا�(رأة "# ا��ر�م ا(دح "# ا� رآن  ألور���  �

  : " �ل )��7 ×�� (و<7 <�د�*� 
  

} çµø?u!$mg m� $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ)  Å ốϑ s? ’ n?tã 

&!$ uŠós ÏF ó™$# ôM s9$s% āχÎ) ’ Î1r& x8θ ããô‰ tƒ    {   

  
  ٢٥:ا� *ص



  
٤٩  

   :��ل ا�)�(�ء �

 ] 7��ف �N  أن �
 ��

�ن �ن ا��رآن ��وھذا 

�د أن 
ظ�ر  ا� ،  ا��.�3	 ا����	 ا�����	ا��رأة O
��ا��
�ء *23 �ل �ر�� .. �����.�� و�"��  �  ..

���  �(��� و�ط���� ��ن ..  �  ��
�� .. �  �ظر


�در ����..  �3م ��7 �� G
�"  � .. [  
  

���ل أ.�. ا�	��ء .. �� أ�# ا�:���� �)�#  � 

�.�� و"# �ظ�ر "# ا���ت ا�(<�(� � ���(��� �ظر

��
�� 	�
و*��3ن �ده Oزم ��رف إ�7  .. وطر


ن ا�3  ��د
د ا���ت ا��,.ف ا@�
�ر"	 /
�ت ا���
.. 	��ء ا�2طرة و	��ء ا�6(�ن ، ����ً أو &ز$��ً  ..*�دھ�

�أ*ل .�




��دة��ر&� (ن ���� وا	دة  
ل� 

&<(� ده  ��<�� ����3ل) ����<ف و(2�! !و�ون �

.�O دة�2 وا��
�G وO ھ��دي و��ط3ون وا��
�ء  	


ن ا����)/�ت ط���ً ده )� !؟؟؟؟ ����� G�"ا� 	!!!  

  
٥٠  

�   ر�  إن .. 
� أ��  :Oزم 
  

  

  !!قاإطال الحياء واللبس الضيق ال يجتمعان�
  

� Aھ� #�� د�و��()�# إن وا�(C(ل "# أ	وال (&

�.�د  ��ده ��3 ،"طرة ا�	��ء (ش ا�2ت و�س

   !وا���.	 �د
دة
  


داً  ���  ��
 إزاي ا���ت.. *ن ا�د
ن وإن ده �رام  

�در ر�ص ��.�� �و�رج �����ل ده �3در"	 دي 
 	��
 ١٠٠٠ور/2 إن ".��� �73 �".م �E��� *ر

�ل .. "داً ي *
ن و*
ن ��ش �  ".��� و*�د

�س �.��دة � 	� !!!!؟؟��ده �  ��ض ا1�
�ن و�

  !!!وإ�� c وإ�� ا�
7 را"�ون 
  

ا��رو"�Aت  "# ا��
�ءوا��دم  ا��.ت ا��طرة �

��ورة  وا�3�ت وا��و(��ت��و<�ت وا *ورا�و

	���  !!��7 (وا�D ا�وا*ل  

  
٥١  

�در&� إن ا���س � ت �ظر  ا��
�ء �طرةا��.ت  �

 !ر)  و�دم وذوق ر�
7��G إ�� وا�)ري ���رج 

�دد و�3ف ووا�	&�ب وا�<ر  	
وإ�� f وإ��  !ر"�

  !ا��� را&)ون 

  
 

�   
� أ� 	
��; �
..  

  ؟؟؟؟جبد  يهإيكي ة أحلى حاجة فإنيت عارف
  

وE  �<ور�ز�<E ا1و(ش ا�2<�ن أ	�7 	�&� "��# 
 Eج وا�3وز و�ا�(�� E (ن  !!ا�ر(وش �&�	أي  Eو

  ..ده ��� 

احلياء  ..حلى حاجة فيكي هي حياءك أ �
قمة و بنتتاج الهو احلياء  .. هو األنوثة كلها

بنت احلياء هو اللي بيزين أي ..  مجاهلا
اللي  احلياء هو ..كل الناس يف عيون  ملهاوجي

نسان مهما كانت أخالقه حيترم إبيخلي أي 
  ..البنت ويقدرها 

  

  
٥٢  

  

"وھرة �ن "���رة �ن  ا��.�3	ا���ت �)�# �
، وإذا " دت 	��ءھ� " د " دت �ل Q3 و")�ت  "ا��
�ء

  !!�ل A� Q3 رادع 
  

  


�ء �"د  �� 7
���   ..و�و *�
زة �ر�  
��  إ
��وا)ف ����ت *ر�وا �ن �(ل ��ض ا ده �وف�

أو �.�  ���م ، ��3�� �.�  ز
�م  ، ����  ا��
�ء
��2 *�د�� و�و 
  !!..�ن �
�ءھم % ١و

  

  



  
٥٣  

  :ا-وقف األول  �  
 

ا�<�دة أم ا�(ؤ(��ن  ...أ(# وأ(ك  	��ء�(و�ف  �
�3$��  ���� c #�   ..ر


  ا�ذي �
7  [ : ر�# c ���� ���ت���ت أد�ل 
 I وا/� وإ�  �ر.ول	وأ)ول    �إ��� : Pو

���م ،  ��ر ن *ُ ِ� ھو زو"  وأ�  ، ���3 دُ 

�ءً �  ��
P  3* وأ�� ��دودة O7 إ �وI �� د�3

  *		� ا��1��# ]�ن *�ر 
  

ر�# �)�# ا���ت ا��# ���ت ���دة "�� أ(�� ��3$�  �

���� c  #ن (د"ون "�� ا����أ�و ��ر � � �ه <�د��و() 

د�ل ا���ت  ر�# c ���� 3�أ(�� ��$ ، "���ت � �)�

(�ھ# "# ، ((�ن  �D 	&���� ��دي و )د �Cي ��س 

 ��ده (د"ون "# ا���ت ا��# "# �2س ا�و�ت و ول ، ��

   .. و(�2ش (��3� وا�دي و زو&#

  
٥٤  

ا�	&رة ا���و�� "# وُدِ"ن  � و��ن �(� (�ت <�د�� �(ر

 ر�# c أ��� *�@�	،  � أ�و ��ر و<�د�� � (D ا���#


�ًء �ن  ����� ����"��
ت إO وھ  �ش د�ل ا����
  !!!1�7 ر"ل ;ر
ب � .
د�� *�ر

  !!؟؟ط
ب ده .
د�� *�ر �
ت  �
  !!!؟؟؟رض ده �د�ون �  ا1 �

  

   !! ريبسبحان 
بتستحي من شدة حياءها  ر�# c ���� السيدة عائشة

  !! وهي يف بيتهاإا تتكشف على واحد ميت 
  !!ده إييييييييييه ده ؟؟  

  
إو ��  
� أ�  	
��; �
��د �� �و�   ؟؟ 

�  *23 ا1)ل �ن ا1�
�ء ..ا��و)ف ده.  !؟؟�ش ھ

�.وا�3
"ن دى ا��وا��و�
رو و�
.ت �ن ا�  �ش ھ

ون ا�ا���رع و�ل  �   �إو��   !!��ش �
�  ؟؟

  !!!؟؟؟؟حياءك راح فني بس ؟؟

  
٥٥  

  

  : ثانيا-وقف ال �  
 

و�2<ك أ��د .. و (و�ف ���ت إ�# أ��د �	���� ھ �
 ����� #)�>ر�# c  ا�<�دة "�ط(� ا�زھراء..  ������ و

 ر�# c ����ا�<�دة "�ط(�  .. � ��ت 	���ك ا���# ����

ر�#  ���ت ���دة "# �وم (D ا�<�دة أ<(�ء ��ت �(�س

���� c  ..ن�(3:ول  و� �����2 ..�ر "# ���ت �(��� 
 Q3..   � ر���رى ���ت �

إ








  ؟؟؟؟؟؟؟؟7 ؟؟

  ؟ للبس ولفة الطرحةلآخر موضة ترى كانت بتفكر يف ا ي
  ؟؟؟ أنواعهامليك أب ويف كانت بتفكر وال 

  : ر�# c ���� ���ت ا�زھراء

إ�  أ��ر �  ��.  ;داً إذا أ�� �ت ، 
� أ.��ء [ 
����.�ء !!!  G��
��ت �� ُ�إ�7 .. إ�  )د ا.

 ُ
�"م  ف�ِ رح *23 ".د ا��رأة ا�Pوب �
َ ط�
وI إّ�  1.�  أن أ�رج *�د ..  أ*/�@��

  ] !!!ا�ر"�ل �
س *3ّ  إO ا���ن 

  
٥٦  

(ن 3دة  ر�# c ����ا�<�دة "�ط(� !! <�	�ن ر�#  �

��2 	��ءھ� ����� (3:ول ��وم و"��� ، إ�(���� وھ

ورة وO 1 ؟؟؟.�!!!  


�	 إن ا���ن إ���  ���ر�# c ���<�دة أ<(�ء � ول "��


ق و/ 2��

3ف �وا�
ن ".���  ���
 ���."

و
�ف �"م أ*/�ءھ� و
�و��� ا�ر"�ل وھ�� 

د�و����(&رد ��رة �ن ����ت ا��)وش و��� 1ن  ، 

  !!و�D ����� ا�(�ت ��3� �ُ 
  

  !!!!!!؟ه ده ؟؟؟يييييده إي!!! سبحان ريب  �
  !!!؟؟؟تستحي وهي ميتة مكفنة يف مخسة أثواب ب

  !!!هو إيه بس اللي هيظهر منها ؟؟
  !فيه أي نوع من أنواع الفتنة ؟؟ وهل املوقف أصالً �

  ده موقف دفن يف مقابر ، 
  !!! مش فرح وال حفلة يف نادي

  



  
٥٧  

ً  أر
ك أO [:  ر�# c ���� " ��ت ��� أ<(�ء � �@
� 

7
��	 رأ�����	طِ رَ  �"را@د �د*ت ؟   ، َ���� Pم �

3
�� طر�ت*  ً��  ] Pو
  

أر��ن &�ب &ر�د ��ل و�)(�� زي ����ت �)�#  �
�رD2 ا�:ط�ء ��7 و�	ط ���� ?وب "���)ش وأ�(دة 

�ظ�ر أي 3#ء (ن ھ (شھ�<ر وو<����  &ر�دا�
  ..&<د ا�(رأة 

  

  : ر�# c ���� "�ط(�ا�<�دة " ��ت  �

  ]"لُ�رف �7 ا��رأة �ن ا�ر.. �� أ�.ن ھذا وأ"�73[ 
  

�ع ا��
رة دا�1و�  ا���3	  ��  ؟.
دة ��ط�	 ؟ي 

  أ�د# ���ك (��� ؟؟؟؟

  !! ]�� أ�.ن ھذا وأ"�73 [ : � ول  
 

*�دھ� �ش �  ا��.�ن  ا�"��ل وا�ُ�.ن �
*�دھ� �  إ��� ر/   �"��لا !وا�طر�	 وا��وز

2 و�و ��ن  ر��� و�
".�ش �ن ".��� أي �?�
2 و�و ���ت  ، ;�ب *����	
�!!  

  
٥٨  

  

 ..الكفن  يف يتستحى وه ���� ر�# c فاطمةالسيدة �
 األحياءبناتنا ونساءنا فما بال  ..وهي ميتة تستحي 

  !!؟؟ال يستحون 
  

ده كان حرص السيدة فاطمة .. سبحان ربي  �
���� c #� على حجابها وحياءها وهي جثة هامدة ر

أمال وهي عايشة حرصها على حجابها .. ميتة 
  !؟وحياءها  كان عامل إزاااي ؟

  

ر � �
&�()� د��ت  ر�# c �����و ا�<�دة "�ط(�  ى

���ت ار��� و(ن &�()��� وE (�3ت "# 3�رع (ن 3

 7
  !!؟؟ھ�ول إ
  

رى ��
 ا�)دما��#  � �و 3�"ت ���ت أ(� ا���# 

ھ
����3  "# ��<�م وا�Aط�م ���ر&�ل	��ءھم 


7 ؟؟







  !!!إ
  

  
٥٩  

� 

و�






ھم ��د ا��#ا����ت ا��# �� و�وا ��7  ن

ھل .. �E<�ن 	&�ب *� () دات و(��2�ت و 	��ء

  !؟؟���دة ؟؟ ر�# c ���� ا�.
دة ��ط�	
  

  !!معقدة فهنيئاً للمعقدات السيدة فاطمة إذا كانت 
 

(���ً (ن  أر<ل�ز و&ل  ر���1ن  ھ�
@�ً ����3دات �

 ��$A)زل إ�7 ا1رض (ن ��ل �م ا���� �د ����)	)� 

� ول .. أ�ظم ا��3�رات  و�3�رة (ن.. �ر<��� �ظ�(� 

7��(  : "��� <�	��� و

] بشهي سيدة نساء أهل اجلنة ا ر فاطمة أ[   

  *		� ا��1��#
  .. I أ��ر .. I أ��ر .. I أ��ر 


دة �.�ء أھل ا�"�	 .!!  
  

 ديلها للمنزلة صَّعرفتي إيه اللي َو
  ل بنات الدنيا ؟؟ــــــــــبF كمن 

  
٦٠  

  


� أ �  رى إ� ؟؟؟  �ط
ب وإ��
�ن �.�ء   

1 Oو 	أھل ا�"�  ُرى ھ�
��ري �G ا�.
دة ؟؟؟ 

�ك ���  ر/  I *�����ط�	 ��و�و�  ���ھ� �  ا�"�	 

���(ت وO ھ�و�  �G ا���P  ،  ر/  I *��� وا)داءك 

�ت وأ���ب ا�.وء ؟؟؟�Nوا��  

  :  � أ*ل �(� أ��ر ا���# �

2ق ����  ] ا��رء �G �ن أ�ب [       )..  

ً �(� أو � ��  :  � ��ر أ�

��وٍم ��و ���م [        7�ّ�  ..�� ا��1��#	<ّ  ] َ�ن 
  

3)ري �ل ��(� "# �� أ�# �� ���زك أ �>


ن �ن �ل ده ا�(و�ف ا��# "�ت ده و3و"# �  إ�

3و"# 	��ءك "�ن (ن 	��ء 	���ك ا�<�دة  !!!؟؟؟


زك �و�  إزاي ا��رأة ا� !؟؟"�ط(� �* 	
�����	 ا�


ل ھّم �"���� و*����� ؟�� c؟!  
  



  
٦١  

ر�# c  إزاي وا	دة زي ا�<�دة "�ط(����زك 3و"# 

7 �)د (و���� ھّم 	&���� ��3 ����	 !!  

  ..ة تعيش عفيفة ألنها عايز �
  . .وتموت عفيفة  

  .....وتحشر إ� اهللا وهي عفيفة 
 


	 O ا�*��	�ت  ا����ت ا�	&�ب �� أ�# ��د �/(
�ل ا����ش��ل ا��.�و�	�
�ة ّم ھَ و ، �
 O،� ل ھو

� ر "��� ا�)�ون ، وا�ط�ر ا�ذي <)د ��  �ا�رو #ا�

ر"رف "# &����� أرواح  ا��2وس #، وا�<)�دة ا�

ا<&��� و، �� ط��� f م ��ر"�ن إ�1�... ا�*��	�ت 

را�ط  وھو... وا� ��د �	�(�،  ه1(ر  NPر ا��رأة ا�

7
3* E 7	 ، D)<رب ا�رذ��� (ن ���A إ�7 ا�(& 

��ح ا�	ر(�ت ود�س ا�1راض >  ..أو 
  

  

  
٦٢  

  

  : ثالثا-وقف ال �  
  

"ذ�رت  �أ�ت ا���# : ��ل  ��ن ا�(:�رة �ن 3)�� 

اذھب "��ظر إ���� ، "��h :  � �� ا(رأة أ�ط��� ، " �ل

�ت ا(رأة (ن ا�1*�ر أ&در أن �ُ C" ، �)���� ؤدم

أن  -  ��و��� وأ��ر�(� � ول ا���# "�ط��� إ�7 أ

ت ذ�ك )َ (ِ ھ� ذ�ك ، ��ل "<َ رِ ـ"��C�(� �َ  -أ�ظر إ���� 

  : " ��ت.. ا�(رأة وھ# "# �درھ� 

 ] I ظر ���ظر ،  �إن ��ن ر.ول�أ�رك أن 

 ِ��E� Oك (ك دُ وإ
ُج *3 Yر�ك  –أي أَُ
 - أي أ).م *3

I رك � إن ��ن ر.ول�E
�(  أن �ظر إ� Z  �م 

:  � �):�رة، ��ل ا ] ت ذ�كظ�َ �E��� أ*ْ ( �ظر

��  ."�ظرت إ���� "زو&

  

  
٦٣  

�  Iر��"دھو ده �
�ء ا��رأة ا��.�3 .. أ� 	 .. 

 ول ��ا���ت ا�(ؤ(�� ا� �� ا�*��	� �	��ءھ� ا�3د�د �:  

 "��ظر أ(رك أن �ظر �# � ا���#��ن �و أ�<م ���ك (

�ظر�# "�Aم �C(رك أن �ظر  �ا���# ��ن  �وو ، (  
  

 ول �2ظ &(�ل أويا�	د�ث روا��  #و3و" �� :  

  ]ت ذ�ك ظ�َ �E��� أ*ْ  [
  

)�# ا�(و�وع ده ��دھ� أ(ر �.. �bآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه 
  !!ن أ�دااااا �ظ����م و(ش ھ�ّ 

  

  ..ء يا أخيت هو ده  احليا!! سبحان ريب  �
أن ينظر خطيبها إىل  مظّوتع يتستحبنت ب

  !!!أمر بكده  �النيب إذا كان  وجهها فقط إال
  

رى �
ن �
�@ك 
� أ�  ؟؟؟ � �
  


�ر"وا و
�ر/وا ا�3  ���ت ز����� �
�ء �
ن  ��
��م ��ل ا�������ب �  �ل ���ن و�  ا\�ر 
�و�وا 

  !! ؟�(ق ���رم ا1إ��� ��ر�
ن و*�د�� 

  
٦٤  

  : رابعا-وقف ال �  
  

أي (ا�ر&�ل �ن إ<��ل ا6زار  �ا���# �(� ��7 

  :  ر�# c ���� أم <�(�ا�<�دة ���ت ، )طو�ل ذ�ل ا�?وب

��ن ��
ف 
���ن ا��.�ء �ذ
ول [�
P ؟ [  

  : ر�# c ���� " ��ت،  ر��ن �3راً �ُ :  � ��ل

  ، ]إذاً ���ف أ)دا��ن [

  ."�ر���� ذرا��ً E �زدن ���� :  � ��ل

 ول ..  � ا���# �زو& ر�# c ����� ا�<�دة أم <�( ��

ب ��:��� ا��)��ن ، ط ��ع ا�ر&�ل ?وبا� إن � #����

ر��ن �ُ : " � ��ل! ؟؟ �� ر<ول c )(ل إ�� ا��<�ء

�# ��<ك �3ر �(�ن 	ت ا��)��ن ، �)�# طوّ ، " �3راً 

ر�# c   ��ت"�)�7 � 7 ا�)���� �ده ھو*ل �Pرض ، 

  :	��ءھ� ا�3د�د 2طر�� و� ����

  !! ] إذاً ���ف أ)دا��ن [



  
٦٥  

 ول �� c ر<ول �د �س �	؟؟؟؟ �)�# �3ر وا!  
�� ا� دم ھ��3فإزاااي ؟؟ ��> !!!!!  

  

  !!إييييييييييييه ده ؟؟!!!! ريب سبحان .. يآآآآآه  �
  !!!!دي خايفة إن مشط رجليها يبان 

  !؟؟؟؟؟؟ بناتشايفني العفاف يا 
  !!!؟؟؟؟؟ � أمة النيباء يا بنات ـــــــــشايفني احلي

  

]  "�ر���� ذرا��ً E �زدن ���� [ : � ا���# ���  �ل"

��2 طول ا�3�س .. �)�# طو�# �(�ن ذراع   3
�
  !؟��73 إ
7 ؟

  

رى � �
 �و ا�<�دة أم <�(� 3�"ت ���ت أ(� ا���# 

ا���ر��� ��� �ر���� وا��# (&<(�� ��Cس ا���ق ���� �
ا��# (3(رة �ص و وا�(�ك أب وا��ر"�ن وا�*��دل

. .........&��� وا��# وا��# درا��� وا��# ��(*� 	وا

رى ���ت  �



ھ�ول إ


7 ؟؟!  

رى � �
3�"ت *ور ا����ت �و ا�<�دة أم <�(�  
&رام �دون أد�7 	��ء >�Eر وا��7 ا��2س وا�و�


ھ�ول إ









 7
  !؟؟؟؟؟؟؟

  
٦٦  

  : خامسا-وقف ال �  
  

  : ��ن أ�# ر��ح  أ�� ��ل �)ط�ء ��ن ا�ن ���س 
  

 ، )�ل �23:  ؟ )�ل ا�رأة �ن أھل ا�"�	أO أر
ك [ 

 :  �إ�  : ����ت �ھذه ا��رأة ا�.وداء أت ا��
 Z�� @تِ إن �ِ : I � ، )�ل ف ��دعُ أ�رع وإ�  أ

I أن  د*وتُ  ، وإن �@تِ  و�ك ا�"�	 �رتِ �َ 

كِ ���
 ��دعُ ف   أ��U� Z�ّ : ، )��تأ��ر: ، )��ت

2ق �� ] � ���*َ ، �دَ  I أن O أ��ف)��  
  

ا�*رع  ��دھ� (رضإن ا(رأة ��ن  �� ولا�	د�ث  �

ا�*رع  �و��، و���ت �(� ��&# ���  � ��#"# ��د ا�

	�م "# �2<�� "((�ن  D و((�ن ، وا��3&�ت (ش �

	رك "���ن &زء (ن ��>�A) ��)>&  3ف�  ..و 

ط�ب (�� إ�� �د����� ر��� ��23�� (ن  � ��#"را	ت ��

�23ش �دام ا���س ��3���� ؟؟ .. ا�*رع   !!!ن (
  

  
٦٧  

  ..  ريبسبحان  �
  التشنجات الرهيبةمش هاممها املرض و 

  !!كل نوبة صرع بتجيلها  معع اللي بيحصلها ييييواألمل الفظي
  !!الناس  قدامل اللي يهمها إا متتكشفش ـك

  

*��3ن أ�وز ���"�	 *23 ا��رض وا�1م ��ر آه أ �
�� ، I ر.ول �
��ف ��س أ��  ،3
"�  �ف ��� 

  !!�و�	 ا��رع 

���ت ��رت *23 ا��رع  ���� �
  ��
����� و

�ر *23  ��درش���ف إ��� !!!..  

"وزش  ����� ��
3�
�رت *23 �رض ���ن �
�ر إن �
�ءھ� 
�دش �  !!!و����� ��درش 

ت *23 �رض ا���"�ت و*ض ا�3.�ن ��ر ����

�رش *23 إن "زء �ن و!  7�زف ا�دم ��و��

��ن 
 ���."!  

�Eم  �������  و��رت إ��� �/ل طول *�رھ� � 

�ر ����� ��درشو� 	
��P  23*��ف إ��� !!!..  

  
٦٨  

 

  ؟؟؟؟ واالسترتش الكارينا بنات يا شايفني �
حالة  يف إا مع وحيائها عفتهاب متمسكة إيه قد شايفني

  !!شئ؟؟؟ أي هلا يرخص مرض
مريضة  مع إا قدرتش تصرب على إا تتكشفم

  !!!مش مبزاجها ده غصب عنها و معذورة
 

واللبس أمال البنت اللي بتلبس البدي والبنطلون  �
وترتل  اللي بيظهر تقاطيع جسمها حتة حتة الضيق
هتروح فني علشان كل الناس تشوفها  رادابكامل إ

  !!!؟؟؟وهتعمل إيه 
  

رى � �
�# ت ز(���� ا�ا�*	���� دي 3�"ت ����و  
����م وز���م �دام ا���س ورا")�ن ��2وا "# إظ��ر (2�


�ء ��د ا�
وم "  3)�ر� O"  ،ول إ� � ����������ھ
  !!!!؟؟؟؟؟

  

رى � �
�و ا�*	���� دي 3�"ت  
"# ا��رج وا�)ري ��ن ���ت  "وورووووا��"وووو"

Aط ا�2�	ش "# ز(���� ، ���ت ،  ا�(<�(�ن�Eوا
  !!!!؟؟؟؟؟� �����������������ھ ول إ�



  
٦٩  

  إحساسك إيهأختي يا  يا ترى �
  ؟بعد ما شوفتي المواقف دي

 

يعجز اللسان .. بكل صدق وبكل صراحة  �
  ..!!وتعجز الكلمات عن التعبC .. عن الوصف 

حياء وإيمان يخلي الواحد .. سبحان اهللا  �
قدام النماذج   " يءال ش "حاسس إنه 

  !!االيمانية ا-بهرة دي  
  

# أ���زك ��  ��Eي �رة �3  �  ا��وا)ف د


ن و� )دوة �
� و��دي ا����ت دول ..  �ف �رةأوا

 ��  !!"# ز(ن B��ت "�� ا� دوة ا�	<�� �ن ���
  

ر"�  ���زك �ل (� �2<ك و�3ط��ك �و<و<و�ك  �

3�ن ذ�رك و<��دك ��7 ا�?��ت �� ��3وا)ف دي

c ذنh�.  

  
٧٠  

و��3�ن ( و��ش و(	دش � ول إن ده ��ن أ��م  �
��/ل! وا��7  �ا���#  � 7
� I ز����� ���زج  

ن ا�*��	�ن وا�*��	�ت 1 ��رة زي �ده ،�ُ 
���ت �  ز�����   .. (و&ود�ن "# �ل ز(�ن  7
و�

2 �  ا�د�
�   ء�
�ءھ� و�"���� أھم �ن �ل ��
 ���
�!!  


�ر
ت  .. 
�ر
ت.. و
�ر
ت  � د��# ��7  
� أ�
#" #��)�	 أم (&و&ل (	رك ا��	ث  ا��ت و

  .. )���د

ن �2س ا�ز(ن ا��# إ�# *� ���ت ز��� ز�ك و(�
(ش ھ در أ���� ھ�� �1# ���زك  ، ���3� "��

ا<()��� � ��ك .. <()��� و	<��� و)��3�� � ��ك 
 c ذنh� ك�ون <�ب ھدا�ك و?�� ���(�..  

�  *ِ ( درس�(�ن �و <()#  و
�ر
ت�"� Zز (  ..

وا�)�� ھ�A# �*ص ������ �ن ا�	��ء وا�	&�ب (ن 
  ..ا�()�*ر 

  

  
٧١  

  

�  �  ��ط	 ا��"�ب  �(�	 ا��(م 
� أ�
  : وا�1(ق

  

  ..احلجاب رمز احلياء ، واحلياء قمة وتاج االخالق 
  ..قمة األخالق = احلجاب الصح �

+  تقوى+ عفة + حياء = احلجاب الصح 
  نقاء+ طهارة + أمانة 

  

��ق ، ھ  ا� � ���
  3وا��.�3	 �"د ، ا��3ز�	 �د
زام ���د�	ق ���	 أطراف ���Oا :  

) + الحجاب الشرعي(صالح الظاهر  =االلتزام 
  لقُحسن ُخ+ مل َع+ لم ِع

  

  

  
٧٢  

  !!!إنت مكبر الموضوع أووووي 
  
  

�ول �����نت بتقوله إجميل كل الكالم اللي   : ��ت 
بس بصراحة أنا .. خالق عن الحجاب والحياء واأل

 !!..ي ووووووومكبر الموضوع أو حاسة إنك
اللبس الضيق معصية زي إن  أنا شايفة بصراحة 

..  ....بقية المعاصي وربنا هيغفرها عادي يعني 
أصل مش معقول اللبس والنمص والمكياج اللي 

معقول واحدة تدخل النار  !؟هيدخلنا جهنم ؟؟
علشان بنطلون ضيق أو بدي أو شعرتين شالتهم من 

أمال اللي بيسرق ويقتل ويزني  !!!!اجبها ؟؟وح
معقول ربنا بعظمته وكرمه ! !ن ؟؟؟ييييهيروح في

ة قماش سواء كانت حاسبنا هيسألنا على حتيلما ه
مش  لحد دلوقتيوأنا  و غيره ؟؟؟أعباية أو خمار 

هتكون مقتنعة إن اللي بتلبس ضيق أو بتنمص 
الدين أيسر  ، ألنوالكالم ده كله عند ربنا ملعونة 
  !!!يييير ييييمن كده بكتوأوسع 



  
٧٣  

1ن (��3�� ا���رى ..  ���ول�# أآه ��  :ھ�و�ك  �
  !!! إ��� "��ر�ن إن 	<���� ھ��ون ��7 (زا&�� وھوا��

 7
و�.
�� إن ده د
ن ر��� ا��3ك *ز و"ل ا�3  أ�ر�� �
��� *ن.��
 �ل �Eوا�ر و����� *ن �واھ  وھ
.�E�� و

 	��
  ..  ده 
وم ا��
  

���� 
ھ
وزن *3
7 �ل ��"	  ..زان 
� أ�  ده �
 �

رة �."3	 �  .. *�3��ھ� �  ا�د��
رة و�N� ل�


�	 أ*����� وھ���.ب��  ��

ظ3م ر�ك  ..*3 Oو
  ..أ�داً 

  

���I 2 )�ل  �:   
  

) yìÅÊãρ uρ Ü=≈ tGÅ3ø9$# “ u�tI sù t ÏΒÌ�ôfßϑø9$# t É) Ï�ô±ãΒ 

$ £ϑÏΒ ÏµŠ Ïù tβθä9θ à) tƒuρ $ oΨtG n=÷ƒ uθ≈tƒ ÉΑ$tΒ #x‹≈yδ É=≈tG Å6ø9$# 

Ÿω â‘ÏŠ$ tó ãƒ Zοu��Éó |¹ Ÿωuρ ¸οu��Î7 x. HωÎ) $ yγ8|Áômr& 4 
(#ρß‰ ỳ uρuρ $ tΒ (#θ è= Ïϑtã #Z�ÅÑ% tn 3 Ÿωuρ ÞΟÎ= ôà tƒ y7 •/u‘ 

#Y‰ tnr&   (٤٩:ا���ف  

  
٧٤  

ßì( :)�ل ���2 و � ŸÒtΡ uρ tÎ—≡uθyϑø9$# xÝó¡É) ø9$# ÏΘöθu‹ Ï9 

Ïπyϑ≈uŠ É) ø9$# Ÿξsù ãΝ n=ôà è? Ó§ ø� tΡ $ \↔ ø‹ x© ( βÎ)uρ šχ%Ÿ2 

tΑ$ s) ÷W ÏΒ 7π ¬6 ym ôÏiΒ @ΑyŠ ö� yz $ oΨ÷�s? r& $ pκÍ5 3 4’s∀ x.uρ $ oΨÎ/ 

š Î7 Å¡≈ym   (ء�٤٧:ا���1  
  

$yϑsù ö≅yϑ÷ètƒ tΑ( :)�ل ���2 و � s) ÷W ÏΒ >ο §‘sŒ #\� ø‹ yz 

… çνt� tƒ ∩∠∪ tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ # v�x© … çνt� tƒ   (

  ٨-٧:ا�ز�ز��
  
  


ث ا��د. �  ا��د )�ل ���2و � :   

 ]�
 Pم *3
�م ��
أ�� أ*����م ھ  إ��� *��دي 


راً  و"د ��ن،  إ
�ھ� أو�
�م�  َ
 و�ن،  I د��َ �3

  رواه (<�م ]��.7 إO نZ و�َ 3ُ 
َ  �( ذ�ك ;
ر و"د

  

  

  
٧٥  

�)�# ا��# � ول (ش () ول ر��� ھ�<��C� �ن  �
  :�و��� �ھ.. 3)ر�ن "# ا�	�&ب  أو �دي أو ��ط�ون

  

  !!عقول كمان ر ماااااااااومليا..  معقول بل �
  

 

�  #<�ب ا�	زي (� 3و"# "# ا�R�ت إن 1ن �� أ�
  ..�وم ا� ��(� �(? �ل ا�ذرة 

  عارفة يعني إيه مثقال الذرة ؟؟؟
هتتسأيل عن كل كلمة قولتيها هتتحاسيب ويعين 

، وكل حاجة مسعتيها ،  وكل نظرة نظرتيها، 
  ،يها وكل خطوة مشيت، وكل ملسة ملستيها 

  ..  وكل حركة عملتيها
  !ل شئ ـــــــــــــــــــــــكهتتسأيل عن 

  

  
  

 

  
٧٦  

�  Q��� ر

� أ�  و�ل ���
	 و*�ل ; 7�

 	��
7 �  ا��رع 
وم ا���
رك  ..*�و�
��  ا�3  

 7�7 ، ا��(ة �7 *�و�
.رق �7 *�و�وا�3  ، وا�3  


�رب �7 ا��
ز�  �، ��ر �7 *�و�، 7 *�و�	 وا�3  

ل �7 *�و�	 وا�
�  3�..  
  

3�س /
ق  ..و�ذ�ك  -�وا�3  ..  ��� *�و�	ا�3  

��
�ط ��
�ج وظ�ر ز��رج  �..  ��� *�و�	و


���ص و� ..وھ�ذا .. ��� *�و�	ل �وا"��� وا�3  


��  إ�  : 7وOزم 
  

مقتنعة بالعقاب مش معنى إنك مش 
  !!إنك مش هتتعاقبي 

 
 

 
 



  
٧٧  

  !!دين أيسر وأوسع من كده اللي بتقول الوبعدين  �
  

  :ھ�و��� 

 2��
  !!!؟؟؟..
7 ا�د
ن أو.G �ن �ده إ�ش ��ھم 
  

(?Aً أ<رق وأ�ول أ�� (ش ( �D إ�7 	را(# ،  #�)� -

  !!!!!أ*ل ا�د�ن أو<D (ن �ده ؟؟؟؟

 �عي وتقويل ده ذنب وده هو إنيت اللي بتشر

  !!مش ذنب وده حالل وده حرام ؟؟
دي أ	��م ر��� ، و(� ����� �# ده 3رع ر��� وأ��  �

A>>Eا Eواااااااإ�ن ااااااذ��ع وا6ووووم وا��

  ..��� ااام ااااااااااااااا��ااد اااااااا� ��وا6
  

  
  

  

  
  

  
٧٨  

�  D)رجإو��ب  ) ١( ��� ذ�ر�� �)ض � و��ت ا�� #"

ر ���� �س Eزم "# ا�(و�D ده �ذ�ّ ..  "�����ت و�س"

ا�3د�دة ا�(و�وع  ��# ��3�ن ا����ت )رف �طورة

 I 2 *��ب��3
ن و  ..��ل ا��3وب رق و
  

����  ً���ع أو ُ��.Y إ���  وط Yد�َ�ُ O د زِ "ْ �ُ ق أو�م 1ي أ

 7�
��
�7 و���درش ��ول 1ي �د  ..�Eي � ء ��

���ل ��1د�	  .. ��رأو  "�	إ�ت �د�ل ��و��ن إ��� 
وا�R�ت وا1	�د�ث � ول  .. ا1��د
ثو  ا\
�ت �ن

�رج و	ط �ر"�نن ا��# ���س ��ق إو(���ج  و�

 و��ت ��� � و�دي ز���� أ(�م �Bر ا�(	�رم

   :أ��� ���� .. اااا �ط�����رة &دااااا

  

                                                           

�رجا�) ١(�� ا��رأة إظ��ر ھو:�
   )ا��رب �.�ن( �  ���.ا1"��ب �3ر"�ل و���.��� ز

  
٧٩  

من أهل النار ولن تقرب الجنة وال تجد  �
  !!ريحها 

 

�  c ل ر<ول�م  �ن أھل ا���ر����ن  «: � ��
���  )وم ���م .
�ط �Eذ��ب ا���ر 
/ر�ون ، أرھ��

،  ��@(ت ُ��
(ت،  و�.�ء ��.
�ت *�ر
�تا���س، 

د�3ن ا�"�	 و ،  رؤو.�ن �E.��	 ا���ت ا���@3	 O

���

"دن ر O  رة �ذا

و"د �  �. ���
، وإن ر
  رواه (<�م »و�ذا 

  

�.7 و.�ره ��.��  :��.
�ت *�ر
�ت �O 2��

�س ��.��  ..و��
ش أي ��"	 �ن ".��� ظ�ھرة 

�
ن و��دد ".��� �73 ؛ ��E��� ���ف أو /
ق �
 	.�O ظ�ط (ن  !!�ش��� #زي ا��7 ��3و"� د�و�
��ت(��س ا����ت 
�ت  ".
و�و�
روھ�ت و�د
��ت و�

  !! )ا.��  وا.ر��ت�
"ن وو���ط
ل "
�ز و
  

  

  
٨٠  

  !!!!!!!!!ملعونة مطرودة من رحمة اهللا  �
  


�ون �  آ�ر أ�  ر"�ل « :  � ا���# ��ل �.
��ه ا�ر��ل ، 
�ز�ون *23  
ر��ون *23 .روج�E�

،*23  �.�ؤھم ��.
�ت *�ر
�تأ�واب ا��.�"د 
إ���وھن �U��ن رؤو.�ن �E.��	 ا���ت ا��"�ف ، 

  *		� ا��1��# »  ��3و��ت
  

��ّ ا��ُ و ا�����	 ��ن I « :أ���ً  �و��ل 	� «   

 *		� ا��1��#

ُ  :وا�����	 � #ف أو ر�ق (ن ھ# ا��ز�ل أو 
  !!!! ��3و�	ا��# �)(ل �ده .. ن3)ر ا�	�&��

  !!!!!!!!و(� أ�?رھن 

� # (�)و�� ؟؟؟؟� #�ر�# ��ده ؟؟؟ ر!!  
  

 !!ييه ؟؟؟إنيت عارفة اللعنة يعين إي �

  !!يعىن الطرد من رمحة اهللا : اللعنة  �
  

(�7 أ�ل &زء (ن ر	(� ر��� ده أي 	د "�� �� �!!  



  
٨١  

  ؟؟؟؟ھو إ��� أ�(ً ھ�د�ل ا�"�	 ;
ر �ر��	 ر��� ؟

  (ن ر	(� ر��� (	رو(�� أد��# ���<ك ده � �# (�)و�

��<<؟؟؟������؟؟������ �

���<؟؟���א������د�������و����א������ �

  

  

  !!!! وال ُيقبل منها صالة !!!! زانية �
  

�  c ل ر<ول�� � :»  ��W
 Pم ا.�طرت ا�رأةأ


"دوا )وم *23 ترZ ��َ  �ر"ت� ���
   » زا�
	 ��  ر

  ����#*		� ا1
  

�ل I �ن ا�رأة �(ة«  :أ���ً  �و��ل �
 O  ر"ت�

.لN� G"ر 2��ف � ���
   » إ�2 ا��."د ور

  	ّ<�� ا��1��#
 

  !!!!و�(�ن ا�*Aة (ش ( �و�� !! زا��� �

���زא�������������؟؟؟؟؟����؟؟����! ��� �

�<؟؟�*�(�ن�)'���&%$�ن�و!وא�"� �

  
٨٢  

في الدنيا ترضى  } بنت عاقلة {فيه  �
 !كده ؟ب

  معتقدش إن حد عنده  �
  !يرضى بكده ) ذرة عقل ( 

 

 

.�E  ��.ك و*�
زك  �:   

البنت ملا حتط برفان وهى ماشية لو  تذا كانإ �
 ! ا الرحية دي بس يبقى كأا زانيةناس مشو

  !!رحيه بس خلت الواحدة زانية 
وكل لبس ضيق ب ةماشي يك بقى باللما بال

شباب ورجال  يف وعمالة تفنت العيون بتنظر هلا
  !؟؟؟يه ؟؟إعقاا إيه ووضعها  يد املسلمني

  
  

  
٨٣  

  !!!! ومن شر هذه االمة!!!! منافقة  �
  

�رّ ا��ُ  �.�@�م �رW  «:   �ا���#��ل  �"�ت 


ّ ا��ُ �  *		� ا��1��# » نZ ا�������تھُ  و  ، (ت
  

  !!!! �و(ن 3ر ا���س "# أ(� ا���# !!! و�(�ن (��" � 

    ؟؟ 
7 �����	��  إ*�ر�	 
إ�

�  
3	 ا��(م ده و��.	 �7إ��  ؟؟ 

  وحسييت خبطورة املوضوع ،لو ختيليت آآآآآه آآآآآآآآ �
  !!!واهللا العظيم قلبك هينخلع من اخلوف 

  

�  #..  �ءــــر" و وفــــ� ا�د�ن.. ��"# �� أ�

 ر�
م ;�ور ر��� أ)ول �
���ش .. ورھ
ب ر;
ب

 2Bور إ�� ��رف ��أ �و..  ���
7 *23 رّ �ِ �ُ  وأ��

 ر	(� "# أد�ل �����# ا��# �(�ت ��ت ر	�م

ش ا�وا<)���� ��7 رّ *ِ (ُ  و(2�*() ..!!!!  
  

 

  
٨٤  

  !!!! من صاحبات الكبائر التي تعادل القتل �
 

  �ا���#إ�7  ر�# c ���� &�ءت أ(�(� ��ت ر�� � �

���)� ��7 اA>6م ، " �ل �  :»  O ك *23 أن�
��أ

� c���ر�   ً�@
  Oز�  ، و Oر)  ، و. Oو ،
3  و�دك ،��و�  ، ......... Oر"  ، و� Oو

�رج ا�"�ھ3
	 ا1و�2  *		� ا��1��# » 
  


	 ا����@ر )رن� ا���#  ��� G� رج�، وا3رط ا�
�رج ، �)�7 �و ا���#  E ��إ� �)���ن ���"ك  ���3�3

ده ����3ل م (ش ھ�ر�7 ����)ك ��7 اA>6 #د�و�
  !؟؟ هر�# ��د !!

  

بالغة اإلسالم يف إنيت عارفة يعين إيه م �
التحذير من التربج لدرجة إنه يقرنه بالشرك 

   !؟والزىن والسرقة وغريها من احملرمات الكبار 
  !؟؟شوفيت املوضوع كبري لدرجة إيه�

 



  
٨٥  

  !!!..! من الهالكF ا-غضوب عليهم �
  

وذ�ر . . .Eل *��م P)P	 O «:  �ا���# ��ل  �

وا�رأة ;�ب *��� زو"�� )د ���ھ� �ؤ�	 : ���م 
 �
�ر"ت ��دها�د�.Eل *��م � O ، «  #����1ا �		*  

  

ْ<Cَْل َ�ْ�ُ�مْ (وا�(راد (ن �و��  �َ E (ر ���م
��،  ا�

�ب c و� ��� ، و��ذا "<l (� �ُ ��م ")�وا 1B ه رَ و&ب

ْ<Cَْل �َ (و��ل ر	(� c  يا6(�م ا�(��وَ E ْأي ): ْ�ُ�م

  . �U��م �ن ا�����
ن

  

  
 
 
 
 
 
 

  
٨٦  

ري َشْحُت أنخايف .. ايف اختي خااااااااااايا أ �
  !!!!!هم يوم القيامة عاقبي معراة وُتمع الُع

  


	 �  ا�د�
� رُ  «:  ���ل  �.�� Zب 	
*�ر
	��
  رواه ا����ري » 
وم ا��

  

  

  :��ل ا�)�(�ء "# 3رح ا�	د�ث  �
  

ا ا����س ا�ذي ��<� �ن ھذ��<�� "# ا�د��� �أ���  [



ز
دھ� ُ*ر ً � c��23�"�  C� ،ن ��س ?����ً  وا��
�ذ 


ُ ��ن ���<�� ھذا  ، أ��� ��<�� أو،  Yل ".دھ���  ،

 ً �.��3�س �  ً��
/  ،	
�ون �E��� *�ر 2� 

 f�� ذ�وا�)� ،	
�U���  وھذه وإن ���ت ��.

 ُ 
وم ا��
��	ـ 	
  ] ��)ب ���)�	 ا���ر

  
  

  

  
٨٧  

وكبCة  ًا�ج ذنب خطC جدالت ..ختي يا أ �
  ..من الكبائر

 

��� ا����$ر ر	(� c  ��ل ا6(�م ا�ذھ�# �� #":  
  

]  إظ��ر *3
�� ا��رأة  نُ�3َ و�ن ا���1ل ا�
	�
��� ، وا�ذھب وا�3ؤ�ؤ �ت ا����ب  ا�زW
وط

 ��.�����.ك وا����ر وا�ط
ب إذا �ر"ت و�

	 ا����و�ل ذ�ك ، �ر ا����;�ت وا1ُزر وا1)

 ُ
�رج ا�ذي ،  �ت ��*73 �  ا�د�
� وا\�رة�ْ �ن ا�
3�ت *23 أ�Pر ا��.�ء;  )�ل ،و��ذه ا���1ل ا�

  �اط�3ت �  ا���ر �رأ
ت أ�Pر : ( �*��ن ا��
2ق ���� )أھ��3 ا��.�ء)[ .  

  

  
  

  

  
٨٨  

�   
� أ�..  

ا(رأة  "رأى	a ا�"# ��ن  � �(رو �ن ا�)�ص <�د��

و�وا�م و�د �<طت �د��� ���  )أ<�ور( ����� 	��$ر


د�ل ا�"�	  «:  � ��ل ا���#: " �ل ��7 ا��ودج،  O

 ا1*�م �ن ا��.�ء إO �ن ��ن ���ن �Pل ا�Nراب

  *		� ا��1��# » �  ا�Nر��ن )١(
  

ا�	د�ث ا��ط�ر ده ذ�ر  ��)�# <�د�� �(رو  �

 �<�� ����� (��م ا��# ھد�ل ا�&���ن إن ا��<�ء 


دھ�� ا 7 رأى��"رد إ�  � 	�

ن �رأة أظ�رت ز�
  !!! ا�ر"�ل ا1"��ب

وشاف ما بالك بقى لو جه 
  !بنات زماننا واللي بيعملوه؟

                                                           
 *ن ���
	 وھو ، أ��ر ا�����ر وا�ر"3
نھو : ا�Nراب ا1*�م) ١(

3
ل ا�Nر��ن �  ا�و�ف ھذا 1ن ا��.�ء �ن ا�"�	 
د�ل �ن )3	(.  
 



  
٨٩  

�   
� أ�..  

.. ا��# ��)*# ر��� "�و ��)(ل ذ�ب و��ظ�م �2<� 


د*و  ر��ً "ُ و��ن ا�1طر ذ���ً وا1*ظم �ھو إ�7 
�ون 
	
و��ون ھو ا� دوة وا6(�م ��م "#  ، ;
ره ����3

  !!.واء ����ول أو �����ل ()*�� ، ا�
  

  :	ذر�� و��ل  �و��3�ن �ده ا���# 

��ن *3
7 �ن اP9م �Pل آ�Pم و�ن د*� إ�2 /(�	  «

�
��ص ذ�ك �ن آ���Pم �
@�ً  ��7ن  O « رواه (<�م  
 

����  ��

�  و)3دك  ��ت �وا��
�ذ ��c �ل ��ت ا

�3  ��.ك ��كھ�@
  !  إ���P وھ�ون �  �
زان .
 

����  ��
��ظرة   ���وا��
�ذ ��c �ل وا�د *�2 ر
�ك �.���3  إ7�P وھ
�ون �  �رام أو ��ل �رام ھ

@
ك�
زان .�!  

  
  

  
٩٠  

���2  وده ��دا)�ً  � I ول��:  
  

} (#þθ è= Ïϑósu‹Ï9 öΝèδ u‘#y—÷ρr& \'s# ÏΒ$ x. tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

ô ÏΒuρ Í‘#y— ÷ρr& š Ï% ©!$# ΟßγtΡθ += ÅÒ ãƒ Î�ö� tóÎ/ AΟù=Ïã 3 
Ÿω r& u!$ y™ $ tΒ šχρâ‘ Ì“tƒ { ل	٢٥:ا��  

  

�  2���  :و)و�7 
 

  } ∅è= Ïϑósu‹s9 uρ öΝ çλ m;$s)øOr& Zω$s) øOr& uρ yì̈Β 

öΝ Ïλ Î;$s)øOr&  {١٣:ا�)���وت  
  

	�<ب ��7  ةآه �ل وا	د ..وده �ش ظ3م  �ھ


PEر ���ل �(� �ون ا��# �)(�� ده  و��ن.. �2<�� �أو 


	 و
�ون .�ب ��eر���  إ��م 
��وا *23 ��س 

���
ل وزر و ��  �,.ف �ر
�	 �  اP9م ر�ھ

����وذ�ب �ل وا�د *�2 ر�.� ��..  

  
٩١  

�   
� أ�..  


رإ�ك )*# ر��� ()*�� N3� 	
�ده ،   ;
ر ��د

�)�# إ�ك (*��ش أو إ�ك ..  /رره *3
�  و�دك

"ده 3#ء ���ك و��ن ر��� <�	��� و ..  (*و(�ش 

 7��(	(�# "�� وزر �2<ك "ھ�&�ز��#  ور���،  ط 

وب ��7 (ن �3�ء و�:2ر �(ن �3�ء��7 ()*�� و �.  
  

�دى ن ()*�ك إ و��ن ����(ن ���د c  إ�2 ;
رك
 ��A�أ�طر وأ�ظم إ?(�ً ، "ده و�و�# <�ب "# إ

��3أ(ر (��2)ش وده ..  ذ��� # ذ��ك و�1ك ھ
  !!ا�<�وت ���� 

  

�   
� أ�..  

�(&<م وا�(?�ر وا���ق وا فإ�# ���<ك ا�23� �
3��� و�3ر ا�2�	3� "# إ ".�ب ر@
. "3�وات ��

آه ا����ب ��Eور
ن �Nض ، "# ا�(&(D ا�(<�م 
3
�م  كو���، ا���ر *  3
�م ا�1ر و .�3*  ���

�ر"ك ده � 	
  !ا����

  
٩٢  

  

  فساد ا-جتمعوفإوعي تكوني سبب يف فتنة الشباب  �
  ! إوعي تكوني سبب يف إن الناس يعصوا ربنا

  
 

�  2�����رك و  I ل�(:  

) āχÎ) t Ï%©!$# tβθ™7Ïtä† βr& yì‹Ï±n@ èπt±Ås≈ x�ø9 $# 

’Îû š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝ çλm; ë>#x‹tã ×Λ Ï9 r& ’Îû 

$ u‹÷Ρ‘‰9 $# Íο t�Åz Fψ$#uρ 4  (  ١٩:ا��ور   

  

شاعة إ" بيحب " عقاب اللييا أخيت ده  �
  !! الفاحشة بني املسلمني

  

يف نشر   "سبب"ن كوا بالك باللي هتمف �
  !؟؟ الفاحشة

 

 



  
٩٣  

هو أنا حجابي مش صح ولبسي    : ھ�و�  �
بس أهو أحسن من غيري ، وأنا واهللا ، متبرج آه 

بصلي وأصوم وبعمل حاجات حلوة كتير ومش 
 أصحابيو!! بعمل حاجات وحشة أوي للدرجة يعني 

وكل الناس !!! زى خالص يييييييإي إن الحياة ولقوليب
!! ذنبأم دآحتي سيدنا اصي،ده ومع بتعمل ذنوب

الضيق والبرفان  عادي يعني مجتش على اللبس
  !!! والمكياج

  

ا�د�ن Eزم )ر"# �� أ�# إن  �  :ھ�و�ك  �

، �)�7 وا��� (� و(ش أ�داً إE �و ا�وا	د 3�"� (ن �ل &

� ور�� .."# �ل 	�&�  � Eزم  ��# �ول c ور<و��

  : ھو ا� �$ل�ز و&ل 

} (#θè=äz ÷Š $# ’ Îû ÉΟù=Åb¡9$# Zπ©ù !$ Ÿ2 {  

  ٢٠٨:ا�� رة
  

3ْم Y.ا�  :  ��
  .. ا9.(م

  
٩٤  

، (ش أ�د <Aم �����)�# Eزم أ�(ل 3را$D ا6 �
ا���"	 �ن ا�د
ن ���د 
���ش � !&زء وأ<�ب &زء 

   !!ا�3  *23 �زا"�� و�.
ب ا�3  �ش *23 �زا"�� 
 

  :)�ل �
�م � *ز و"ل �و�  �ن ا�3  ر��  �Uو* �
  

} tβθ ãΨÏΒ÷σ çGsùr& ÇÙ ÷èt7 Î/ É=≈tG Å3ø9$# šχρã�à�õ3s? uρ 

<Ù÷è t7 Î/ 4 $ yϑsù â !#t“y_ tΒ ã≅ yèø� tƒ š�Ï9≡ sŒ öΝ à6ΨÏΒ 

āωÎ) Ó“ ÷“ Åz ’Îû Íο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( tΠöθ tƒ uρ Ïπyϑ≈uŠ É) ø9 $# 

tβρ–Št� ãƒ #’ n< Î) Ïd‰x©r& É>#x‹ yè ø9   ٨٥:ا�� رة } 3 #$
  

  

 
 

 

 

 

  
٩٥  

�   
� أ�..  

3و"# �د إ��  �)د (�  �
7 �.7 �ش *�
زة �و)

ا�(ر��  �ت ا�)ظ�(��طورة ا�(و�وع و�در ا�) و�


زة أ��د
ث  �ر&ك و�رو&ك ����3ل ده ؟؟؟؟ ��7�*


�� و*
د و�د
د و�و
ف أ�ر �ن �ده إ
7 *��3ن �
�و) ؟؟!  

  

�   
� أ�..   7
*23 إ�ك ��  ر�ك  ا�9رار�

ر ؟؟N� 2 �و ��ن�ك �ذ�ب �
���� ده إ	�� "# ا�د !�

7 �و �م ا��# ��	�(ش �� در ����ف أوا(ر ا��3ر 	
 و����ف �
ز*3وا ���� )�ل ��، ن أ(ر �<�ط وھ�ّ "# 

 	�   !!���ف �ن ا���و

ده إ�# �و �ط��ك أو زو&ك ���ك إ��<# إ<دال أو 
 ��>��  !!��3�ن ر��� و(ز����وش  و���� �ب ، ھ

  

  
٩٦  

ليه مبنخافش إن ربنا ينظر لنا نظرة  �
رنا على معاصينا بالشكل اإصرغضب بسبب 

        !!ششع ده ؟؟؟شالبش
  

�     : ��ل� �ز و&ل ر��  ..
� أ�
  

 }هونبسحتيِّناً وه وهو دنع اللَّه يمظع {  

  

  ١٥:ا��ور
 


رك�)�#  ���ك إ�  و���.�� # دة إن  إ�()
رة ��� وE "# ن و�<�ط وھ�ّ  (را1���دي و(<

ر �ظ�م و� و�� أ�طر �� أ(و���� ��د ر� ، د(�Bك
#��� �)) !  

   !منستهونش بيهاخناف من ذنوبنا ومعاصينا و فالزم �

 

�   �ر&# �دهأ�� ���زك �س ��ل (�   ..
� أ� 

:��ط2 إ
دك *23 و��2 ا��و"�ز وو !!! رو�2 ا��ط

��  ،ا���3	 3��
ق و�و ا./  .�
�ج �ط2 إ���

 ��  !!! زي �� 



  
٩٧  

�   
� أ�..  

 "ة التغيريمعادل"غري هيالقي ايز يتاللي ع
  : موجودة يف قوله تعاىل

  

} $ ¨Βr& uρ ô tΒ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ ÏµÎn/ u‘ ‘yγ tΡ uρ 

}§ø� ¨Ζ9$# Ç tã 3“uθoλù; $# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ* sù sπ̈Ψ pg ø: $# 

}‘Ïδ 3“uρ ù' yϑø9$# ∩⊆⊇∪  { ت�ز��٤١-٤٠:ا��  

  

و�و ..  ھ
ط2NاO�.�ن �و �����ش  أ�ل �
��رش *ظ�.�� 7�7
ھ	 ���و
"رأ *3  !!!!
  ..�.Eل I ا�.(�	 

  

  

  
٩٨  

�   
� أ�..  

�<�دة �ا��رج 	د�ث  ��3�ن )ر"# �طورة��#2 
  : ر�# c ����(�ن �و�# أول (رة )ر"�� ، ���ت �3� $��

  

 ما أحدث النساء بعده �لو رأى رسول اهللا  [
   ]ت نساء بين إسرائيل عنِاملساجد كما م نهعنملَ

  
2ق ����)  

 

   :3رح *	�� (<�م "# ر	(� c ي ��وو��ل ا6(�م ا �
  

�ت �.�ء ��  إ.را@
ل �ن ا��.�"د وإ��� ُ�ِ� ( 

ِب Pن وو.�ن �  ا�1ر �ن ا�ز
�	 وا�طِ �َِ�� أ�دَ 


�بو�ُ Pِن ا�.   (  
   

 � �
3  �ده �
7 ا��� � G��
 ا��.�ء ��ن ھ

�ن ا�ذھ�ب ��3.�"د ؟؟؟ أ�
د *��3ن �طورة 
�رج.. 2 ا��"�G ا��.3م �73��E *3 ا��.�ء 

  ! أ�
د 1ن ا�1ر �ش ھّ
ن ..�.�ءه ور"��7 

  
٩٩  

ش ا�<�دة ��$3����ن (ھ�ّ  �و �� ���� c #����ت �ده  ر

���وا ( :  ھو ا� �$ل � وأ�دت ����،  (D إن ا���# O

 ر�# c ���� و��ن ا�<�دة ��$3� )إ��ء I �.�"د�م 

ا��<�ء وا��#  3�ف ا��# �(�وه � � ول �و ا���#

(ن ا��روج وا�*Aة "#  �م��<وه �)د (و� ��ن (�)

ن ا� رون ا�(2��� �)د ن "# ز(وده ��!!! ا�(<�&د 

  !!��7 طول  � (وت ا���#

تخيلوا كان إيه يعني اللي لحق النساء عملوه 
  من ا-ساجد ؟؟؟ مقتها لدرجة منعهو

  

سنة والفنت  ١٤٠٠ما بالكم بقى بزماننا ده بعد حوايل 
فيش حياء وال دين يف قلوب كتيييري من يف كل مكان وم

  !الناس إال من رحم اهللا
 شاف � أو النيب ر�# c ����ختيلوا لو السيدة عائشة �

  !!كان هيقول إيه ويعمل إيه ؟؟؟؟ ٢٠١٥البنات يف 
  

  
١٠٠  

  : ر ا��<�ء ��3ل ��ص و��لذ	 � ا���#و�

 فإين االستغفار من وأكثرن تصدقن النساء معشر يا[ 

  *		� ا��1��# ]  النار أهل أكثر رأيتكن

،  أفظعكاليوم قط  النار فلم أر منظراً يترِأُ [ : � و��ل
2ق ����  ] النساءورأيت أكثر أهلها )  

  

 

�  	�����  *23 ��.ك 
� أ�  وا)�  و)�	 ���.
23 �
ن ��G ��.ك و* 	�
  ؟؟؟..و�  إ�  را

  ؟؟؟؟"�	 وO ��ر  

  
 

 

 

 

 



  
١٠١  

�   
� أ�..  

*��h� 7راج ا��<�ء إ�7 (ُ � ا���#  �(� أ(ر [

�ون ���  ..�� ر<ول c :  �ن�ُ  ..ا�)�د  O ��دا�إ

  : � " �ل ا���#  !"3��ب 

» ـِبـْلـُتلساه2ق ���� ] » ا أختها من جلبا).  

 

  :ا�)�(�ء ��ل  �

ھذا ا��د
ث 
دل *23 أن ا����د *�د �.�ء [ 
� Oرج ا��رأة إ� O أن 	�وأ��� ،  "3��با����


��ن أن �رج*�د *د�7  O!  و�ذ�ك Zذن ��نE
 �م 


ر "3��ب �N�3�.��  ھنZ رَ وأ�َ ،  ����روج �Eن 
�����  ] أ��� �ن "3

  
  

��ل  � ن (��ش ا���#�و (و�وع ا���س ھ�ّ " �
�ف (ن Eزم ��� إ��*	����ت >�� أروح �

  .&���ب ��3�ن �رج ����

  
١٠٢  

  c ؟؟دي (رة و)دي �� ر<ول ط�ب  �

���� 1  ً���
���ش ..  ط�!  

  ؟؟؟؟؟ �&د وده �ذر �� ()�د�ش ��س ")Aً أط�ب ده  �


���ش ..  1 �����..  

 ��
ش *ذر .. ��� أس (ن &���ب روح ��!!  
  

رع (�ررات ��3�ن �ا�	د�ث ده ���د�� ��ل ��ت �
  ..��2<�� �رو&�� �����س ا�(�رج 	�ل 

 

���و��� ��





  !ش *ذر 
ا��# � ول و!! � ول ()�د�ش �Bر ط م وا	د ا��#  �

  !!ا��# � ول B*ب ��# و!! � "�وس (ش ()��

  : لكل بنت بتتحجج  بنقول�

  !!!!!!مفيييييييييش عذر 
 

  

 

 
 

  
١٠٣  

�  
� أ� 	
��Nا� ..  
  

  ؟ملا نزلت آية احلجاب عملوا إيه إنيت عارفة الصحابيات
 

�ري )��وا ��ري ��م ط�ھ ا���ر ا�"�ي� ؟؟ م��زل �
�ري ����� 2��
  ؟"
ب ؟��زل �� �3وس ھ�)��وا ��� 

  

 "�ن ����رن ���وطَ رُ ���ن �ُ "دول .... ط�)�ً  1 �

&��وا (�A<�م و�ط)وا &زء "وراً و"# ا�	�ل �)�# !! 

.. أول (� �ز�ت ا�R� ��7 طول ..	&�ب (��� و��<وه 

��2 ر��� أ�ر�  ..  ��7 ا�2ور ط��ق �(�#
��. ً � 

 � ..أو �3رة  ا��ن وأ ط م � ��7دي  ..وط�*	 
�ر

ا�(�م إ�# ھر�#  ..# وھ<���م f ھ�	ّ  ..(ش (�م 

3Nب 
ا�د�
� �ب �س �/�ف وأ��� و .. ر�# 	���# 

3* �وا�"�	  ھد�  و;�
 ن ر/� ر��� إ، ا��ر  3( 2

	�

	 �ش ر���; ..  
  

  

  
١٠٤  


� أ �   7و�و ط�م وا�د �
ا�ري  ، � وإ�

 	

	 ، إ.دال ،  ..ا��وا���ت ا��ر*��*  �
"

أي ��س 
�ون �
7 �وا���ت ..  ، ��ب ر����3��	 ، 

Q"�ب ا���ون *�دي �ذا ط�مو..  ا��
..  �ش Oزم 

 ���ا�د)  �I G و�()  .. .ا���م أ�ون �ر/  ر

  ..ر��� �رح �درك �3�"�ب ا��ر*  

 �
/�  ��� .. و�د) �
���د� ���
3�س�3 و��ك وز 

، ���و
رز)ك �ذة و�(وة ا9
��ن  كو
�و/ ھ
�ر�ك ر

3�ك (  �..  

  

  

  

  

  



  
١٠٥  

�   
� أ�..  
  

ا��و/وع ، ا��و/وع أ��ر �ن �و�7 ���
	 و�س 
����ط  ر��و�  و ،�  ��	 وا���س �  ��	  إ�ك �

�ر �
ن ؟؟أ�!!!!  

�ري ا��إ�# و�P<ف ��س ور��ھم و(ش "�رق �

 ً��A# إط��1  () Eك و�� #��ش ��رق ... ر��� را

����  
�  وإ�� ���"رأي *3
7  �ظر ر�د
7 و� 

 ��
�ر"�
	 �  �ل �رو"	 ������(ش "�رق  !!

()��# �Bر �Aم ا���س و�ظر�م ���# ور��ھم ��ك 

  !!!و�ن ��<ك وا<���ك 
  

الزم تعريف إن لو الدنيا دي كلها يا أخيت  �
  ؛ ربنا غضبان عليكي لكن و ،راضية عنك 

  !!! ل شئـــــــفإنيت خسريت ك
  

  

  
١٠٦  

ترعب عارفة يا أختي إيه أخطر آية  �
  ؟؟؟ كله نسان يف القرآناإل

  


�و�وا إن � � ھ  )ول ا��رآن�طر آ
	 �  أا����3ء 

��رك و I 2���:  
  

} # y‰ t/uρ Μ çλm; š∅ÏiΒ «!$# $ tΒ öΝ s9 

(#θçΡθä3 tƒ tβθç7Å¡ tFøts† ∩⊆∠∪    {  

  

  ٤٧:ا�ز(ر
  

  

ا�2ل و�ل �)�# ا�وا	د ��ون (�2ر إ�� (�م وزي 
	�&� ھ)دي ، و"&Cة �رى (ن c (� �م ��ن "# �ل 

 ����>	!!!!!  

مش عايزين نعيش يف فيا أخيت الغالية  �
يف وقت ونندم الوهم ونصحى على صدمة كبرية 
  !!!مش هينفع فيه الندم 

  
١٠٧  

�   
� أ�..   
  

، ا�د��� و���� ھ� ��ل ر���  #ھ�)�3�م " ����� �م <�
 D2ش ھ��) �� ..�ش *�
ز
ن ��دم !!!  دم�ا�و<��

�ر� 	
<�وى .. 3و�� *�ر �� أ�#  ..�ووc (� ھ
��<ت ���ط�ل  #��<ت 	&���� ا�3ر�# (D ا�� #ا��

�تو"�>! �.�













� ر��1ن  !ھ
.�ووا ل
  :ھو ا� �$ل ا�(�ك ا�	ق �ز و&ل 

  

} ÷Πr& |=Å¡ ym tÏ% ©! $# (#θ ãmu� tIô_$# 

ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9$# βr& óΟßγ n= yè øg ªΥ tÏ%©! $% x. 

(#θãΖtΒ# u (#θè= Ïϑtã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# [ !#uθ y™ 

ôΜèδ$ u‹ øt¤Χ öΝ åκ èE$ yϑtΒ uρ 4 u !$ y™ $ tΒ 
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